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Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2023-01-09 
 
Närvarande: Per-Allan Axén, Mats Flood, Olle Johanson, Bo Wretmo, Patrik André, Krister 
Sjökvist, Thomas Tärnbring, Henrik Lilliesköld,  Tomas Katzin, Erik Gaude, Johan Jangmo 
 
Förhinder: Eddie Gongapsevas, Maher El Kari, 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Närvaro 

Närvaron noteras 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 

Från 12/12 Vi har inte fått ut protokollet i förväg och väntar därför med det till nästa 

möte. 

5. Ekonomi  

Elkostnaderna är höga. Flygplatsen fakturerar de kwh som vi förbrukar via en särskild 

mätare.  Decemberfakturan låg på drygt 12000:- då inkluderat en del eftersläpning 

från november. Vi diskuterar om vi får det av regeringens ev kommande stödpengar. 

Året slutade med c:a 375 000:- i kassan efter betalning av elräkningen. Kostnader för 

reparation nav radio c:a 25 000:- tillkommer.  Vi räknar med sänkta 

försäkringskostnader på VPO.  Till detta kommer en återbäring på flygbränsle i 

samband med brandflygning. 

 

6. Inkommen post 

Inget speciellt 

7. Flygtider 2022 

Siffror inom parentes är 2021 

KIK 336 (338)  tim 

VPO 133 (157)  tim  

IDG 70 (88)  tim  
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KAV 296 (228)  tim 

 

8. Visingsö 

Inget nytt. 

 

9. Aktiviteter 

HÖ-avtal Visingsö 
Per-Allan har varit i kontakt med de som tidigare skött grästäkten på Visingsöfältet. De har 

lämnat ett bud på grästäkten. Vi diskuterar vad som kan vara ett rimligt pris och om det 

finns alternativa lösningar.  Vi bordlägger frågan till nästa möte. 

Status ID-kort  

De flesta ID-korten är klara. C:a 15 personer är kvar + nya elever. Johan J kommer 

att gå ut med ett par uppsamlingstillfällen. Johan meddelar när det är dags för 

medlemmarna att byta ut taggarna mot korten.  

 

10. Rapport flygansvariga 

VPO:  Ett par timmar kvar till service 

KIK:  Långt kvar till service, Radion är på reparation i England. 

KAV: Långt kvar till service.  

IDG: ingen uppgift 

.  

11. Rapport flygskolan 

Teoriutbildning fortsätter.  Vi får lobba för att fler ska flyga in sig på VPO.  

12. Klubbens framtid – grupper 

Vi diskuterar upplägget på årsmötet från arbetsgrupperna. Vi tror att det är bra 

om grupperna kan rulla vidare kontinuerligt för att hålla uppe aktivitetsnivån. Det 

är lättare att engagera medlemmar som har intresse när det finns grupper att 

ansluta sig till.  

Flygplan – Mats. Det är sparsamt med personer som anmält intresse att arbeta 

vidare med frågan. Enkäten visar tydligt att de rörliga kostnaderna är avgörande. 

Vi har fått tips om ett franskt flygplan som uppfyller kraven om 4-sitsig resemaskin 
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med relativt låga rörliga kostnader. Mats efterlyser någon annan som kan hålla i 

arbetsgruppen.  

Medlemsengagemang – Erik : Det finns flera intressanta uppslag till trevlig 

aktiviteter.  Inspirationsföreläsning, Facebook-grupp för att söka flygkompisar, 

Gemensamma utflykter, Start-Landningstävling 

Visingsö - Bosse – Inget nytt 

 

Flygskolan – utveckling och marknadsföring: Martin – Inget nytt 

Lokaler: Olle: Gänget har börjat bygga en flygsimulator på övervåningen. Bra!. 

Henrik noterar att det behövs en del underhåll av fastigheten. Bl a av träpanelen. 

Vi skulle behöva planera underhållet framöver. Erik har ett bra exempel och 

skickar lista över en ”plan för fastighetsunderhåll”. 

 

Vi diskuterar hur vi kanaliserar medlemsengagemanget.  Flera arbetsdagar under 

året?  Tvätt av flygplan under senare delen av maj, + september. Vi tar inget beslut 

i frågan.   

 

13. Årsmöte 

Info om årsmötet har gått ut. Vi bjuder på macka till de som anmält sig. Vi behöver 

påminna om anmälan. Patrik påminner. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

15. Kommande möten. 

13/2, kl 18:00-20:00. 

16. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 
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Per-Allan Axén 

 


