
 

 

 

Protokoll nr 2/2023 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Jönköpings Flygklubb 2023-02-13 
 
Närvarande: Per-Allan Axén, Mats Flood, Olle Johanson, Bo Wretmo, Patrik André, Krister 
Sjökvist, Thomas Tärnbring, Henrik Lilliesköld,  Tomas Katzin, Erik Gaude, Johan Jangmo, 
Maher El Kari, Eddie Gongapsevas 
 
Förhinder: 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Närvaro 

Närvaron noteras 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

4. Föregående protokoll 

De två senaste protokollen gås igenom och läggs till handlingarna.  

5. Ekonomi  

Det fattas ett gäng medlemsinbetalningar ännu. Erik skickar påminnelse.  Vi har 413 

tkr i kassan. Vi har möjligen ett byte av vingspets på KAV framför oss. Det blir i så fall 

en dyr historia, kanske 50 tkr.  100-timmarsservice på VPO är också i närtid. Det blir då 

en kostnad om c:a 20-25 tkr.  

6. Inkommen post 

Några förfrågningar om statistik från KSAK och Transportstyrelsen och en del som hör 

sig för om flygskolan. I övrigt inget speciellt 

7. Flygtider per 13/2 2023 

När vi summerade föregående år noterade vi att det blev något högre flygtidsuttag 

2022 än 2021, dessutom klart högre än coronaåret 2020.  

KIK 19  tim 

VPO 7:30  tim  

IDG -  tim  

KAV 12:40  tim 
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8. Visingsö 

Inget nytt att rapportera. Mattias Westerberg har klivit in i Visingsögruppen och 

ersätter då Ralf Haglund som vi avtackar för långt och troget arbete.  Grupperna är 

igång och arbetar. Stort tack till Ralf för långt och viktigt arbete. 

9. Aktiviteter 

HÖ-avtal Visingsö 
Bosse har inte hunnit med att bearbeta hö-avtalet vidare. Vi bordlägger frågan ytterligare 

ett möte.  

Status ID-kort  

Korten är klara och håller på att delas ut. Alla medlemmar har kort för två år 

framåt. Elever får sina kort när teorin är klar.  

Verksamhetsbeskrivning/Värdegrund 

Mats har arbetat vidare med klubbens grundläggande värderingar. Vi går igenom 

dem. Dessa kommer att infogas i klubbens verksamhetshandbok. Detta kommer 

att lägga grunden för klubbens verksamhet.  

Hemsidan 

Eddie kan även framöver åta sig att justera hemsidan, men behöver tips när något 

ska justeras.   

 

Medlemsaktiviteter 

20/4 kl 18-21 kommer Magnus Axelsson från Tansportstyrelen att föreläsa om 

säkerhetsfrågor och säkerhetskultur. Viktigt! Vi återkommer om lokal. 

10. Rapport flygansvariga 

VPO:  100-timmars inom kort 

KIK:  Inget speciellt 

KAV: Inget speciellt 

IDG: Ingen uppgift 

11. Rapport flygskolan 

Radioteorin snart klar. Det är bara prestanda och navigering är kvar. Vi har tre nya 

elever in vilket ger totalt 11 elever, varav en UL. Ytterligare en UL -elev har några 

timmar kvar 
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12. Klubbens framtid – grupper 

Kommer att lyftas vid årsmötet.  

 

13. Årsmöte 

Vi går igenom verksamhetsberättelsen och gör vissa kompletteringar/justeringar i 

texten.  Vi behöver kontrollera hur ägandet av klubblokalerna ser ut.   

Ekonomin är nästan klar. Avskrivningarna ännu inte fastlagda. Erik fixar det 

tillsammans med revisorn under tisdagen.   

Vi diskuterar punkteringar efter att rester från sopmaskinen blivit kvar på banan. 

Vi noterar att det bör framföras till flygplatsen.  

Valberedningen har arbetat bra. Med fint förslag till ny styrelsen Vi går från 13 till 

11 medlemmar i styrelsen, men vi bedömer att det kan ge en förenkling i 

styrelsearbetet.  Vi noterar att vi valde in extra många i styrelsen föregående år, så 

en liten minskning är mer normalläge.  

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

15. Kommande möten. 

Årsmötet 27/2 19:00 

16. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

Vid protokollet 

 

 

Patrik André 

 

Mötesordförande 

 

Per-Allan Axén 

 


