Underlag för föreningsstämma 2021
JÖNKÖPINGSFLYGETS INTRESSEFÖRENING
28 januari 2021
Bilaga 3

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
Styrelsen har fram t o m 08-26 utgjorts av:
Herman Larsson, Gerd Starby, Tage Gamerius, Hilding Larsson, Arne Norrlin, Ingvar Lif.
Suppleanter: Tommy Petersson och Eilert Nilsson.
Fr. o .m 08-27. Herman Larsson, Tage Gameruis, Gerd Starby Hilding Larsson, Arne Norrlin,
Ingvar Lif och Tommy Pettersson. Suppleanter Eilert Nilsson Lars Johansson och Stefan
Karlsson.
Revisorer Anita Zeed och Ulf Frostfält. Suppleant Jerker Rosenqvist
Valberedningen: Anders Jansson (sammankallande) Nils-Göran Andersson och Charlotte
Gustafsson.
Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna enligt följande:
Herman Larsson ordförande tillika klubbmästare. Ingvar Lif vice ordförande.
Gerd Starby kassör och medlemsregistrator.
Tage Gamerius sekreterare
Ingvar Lif vice sekreterare
Jerker Rosenqvist webbmaster för föreningens hemsida jonkopingsflyget.se
Medlemsantalet vid årsskiftet 2020/2021 var 108 st.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav 8 möten har p g a uppkommen
Coronapandemi genomförts digitalt.
Projektgruppen GRÄVLINGARNA som utgörs av Gerd Starby, Ingvar Lif, Tommy
Pettersson och Tage Gamerius, med Gerd Starby som sammankallande. Har vid
arbetsmöte den 27: e februari fortsatt med sortering och utvärdering av flygrådsprotokollen
från Riksarkivet. Protokollen har bearbetats anpassats för att kunna läggas in på hemsidan.

Insamlat historiematerial om Visingsö Flygplats har också bearbetats för anpassning till
hemsidan. Efter detta möte har p g a pandemin inga fysiska möten genomförts.

Händelser under året.
Studiebesök på IKEA Torsvik. Den 19 februari samlades en grupp på 20 personer från
Jönköpings Intresseförening (maxantal för besöket) på ett av IKEA: s tre lager på Torsvik.
Där togs vi togs emot av Vanja Nilsson tidigare anställd på Jönköping Airport. Vanja gjorde
en intressant presentation av IKEA där vi bland annat fick ta del av historien, IKEA-andan,
hållbarhetsarbetet, och personalpolitiken som innebär bland annat mångfald och jämställdhet
Därefter fick vi en ingående information om verksamheten vid Torsviksanläggningen.
Det är verkligen imponerande volymer och logistik som hanteras i den 400 meter långa och
150 meter breda CDC-byggnaden.

Som framgår av bilden så finns, förutom CDC-delen som sköter utskick till kund som vi
besökte, två stora anläggningar ytterligare på Torsvik. Nämligen den stora DC-delen som
levererar till varuhus i Norden och en avdelning för mindre försändelser via post.
Efter en god fika så fick vi en lång och mycket intressant rundvandring där vi fick följa det
dagliga arbetet som sker i treskift dygnet runt.

Stort tack till Vanja och kollegorna som tog emot oss i Jönköpingsflygets Intresseförening
denna dag.
Jönköpingsflygets Intresseförenings föreningsstämma:
Föreningsstämman som var planerad att fysiskt genomföra den 19:e mars fick p g a
Coronapandemin skjutas på framtiden i avvaktan på ev. lättnader av Folkhälsomyndigtens

aktuella restriktioner. Under sommaren då antalet Convid-19 patienter minskade och minimal
smittspridning förelåg beslutade styrelse att inom ramen för rådande restriktioner genomföra
ett fysiskt möte på flygplatsen den 26:e augusti. Planen var att stämman skulle genomföras
utomhus. Men p g a rådande väderleksförhållande bestämdes att stämman kunde genomföras
inomhus då det fanns tillgång till stor lokal (utsikten) på flygplatsen. så att stämman kunde
genomföras ”Corona- säkrat” (max 50 personer) och rekommenderade avstånd kunde hållas.
Föreningsstämman samlade 17 medlemmar.

Föreningsstämman i ” Utsikten” på flygplatsen.
Stämman valde Peter Hallberg som ordförande som med ackuratess snabbt lotsade deltagarna
genom upprättad dagordning.
Läs mer i upprättat protokoll på föreningens hemsida.
Vår ordförande Herman Larsson passade på att välkomna våra nyvalda suppleanter Stefan
Karlsson och Lars Johansson båda välkända profiler i flygsammanhang. Stefan har verkat på
flygplatsen i många år och Lars ”Lasse i byn” bl. a som armé-flygare, helikopterpilot och
engagemang i Jönköpings flygklubb.
Efter föreningsstämman:
Informerade Jönköping Airports VD Rony Forsberg om flygplatsens situation lokalt,
nationellt och internationellt. Trots flygskam och andra utmaningar lämnade RF ändå en
positiv framtidsbild, då Jönköping Airport har ett flertal spännande projekt på gång.
Flygplatsens tekniske chef Patrik Hagberg visade en presentation över det nya drifts-området,
en investering som medför en säkrare och mera effektiv arbetssituation.
Inställning/omställning:
Coronapandemin kom och ställde till det.

vilket gjorde det i princips omöjligt att planera fysiska styrelsemöten och medlemsträffar.
Flera planerade aktiviteter fick inställas Bl. a fick den planerade Berlinresan ställas in, även
en del samarrangemang med SFF. Den allt mer ökande smittspridningen medförde att vi
också tvingades ställa in det mycket uppskattade ”JULMINGLET”.

Omställningar:
För att i någon mån anpassa oss till rådande verklighet och för att kunna genomföra digitala
styrelsemten under pågående pandemi har styrelsen satsat på att utveckla digitala lösningar
och distansmöten. Vi har via NBV studieförbund för fortbildning och information i
studiecirkelform lärt oss att hantera progammet ”Life Size ett verktyg för digitala möten.
Deltagare i studiecirkeln har varit Herman Larsson, Gerd Starby och Jerker Rosenqvist.

.

Som alternativ till tidigare planerade medlemsträffar har 3 st. utomhusträffar ordnats.
Bouelträff i Hovslätt
Den 1:a oktober träffades ett antal spelsugna medlemmar för att testa sina färdigheter i
”Klotkastning”.

Det viktigaste var inte att vina utan att få den välförtjänta fikan med trevligt umgänge.

Promenad grill och fika!
Den 15:e oktober. I ett strålande höstväder träffades ett gäng som njöt av en 5 km:s promenad
på ”Dumme Mosse”. Efter promenaden tändes den välutrustade grillplatsen på gammalt och
välbeprövat vis. Efter en hel del rök, os och många glada skratt kunde grillningen genomföras.

Bangolf på Bangolfklubben i Jönköping.
Den 5:e november

Lars Fogelqvist har full fokus och knivskarp koncentration.
Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt och mycket bättre 2021 och ser fram mot återseende

Vi håller i håller ut och håller avstånd i avvaktan på ett mera normalt leverne!
Jönköpingsflygets Intresseförening
För styrelsen

Tage Gamerius
Sekreterare

Herman Larsson
Ordförande

