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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 
 

Styrelsen har från och med 2021-01-28 t o m 2021-05-06 utgjorts av: 

Herman Larsson, Gerd Starby, Tage Gamerius, Hilding Larsson, Ingvar Lif och  

Eilert Nilsson och Arne Norrlin. Suppleanter: Lars Johansson och Stefan Karlsson. 

  

Fr. o .m 2021-05-06 Herman Larsson, Tage Gameruis, Gerd Starby, Anders Hallin Ingvar Lif   

Peter Hallberg, Stefan Karlsson Eilert Nilsson och Lars Johansson. Suppleant Andreas 

Svensson.  
 

Revisorer Anita Zeed och Ulf Frostfält. Suppleant Jerker Rosenqvist 
 

Valberedningen: Anders Jansson (sammankallande) Nils-Göran Andersson och Charlotte 

Gustafsson. 

 

Medlemsantalet vid årsskiftet 2021/2022 var 108 st. 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav 8 möten har p g a uppkommen 

Coronapandemi genomförts digitalt.  

 

       Projektgruppen GRÄVLINGARNA planerar för inventering och vidgad historikinsamling 

enl. föreningens beslutade inriktning, omfattande hela Jönköpings Län efterhand som det är 

praktisk möjligt. 

 

 

Händelser under året: P. g. a rådande pandemi med gällande restrektoner, kunde inte fysiska 

medlemsaktiviteter, resor och samarrangemang genomföras i önskvärd omfattning. 
 

Årets ordinarie föreningsstämma genom fördes digitalt den 28 januari 2021. Samtliga i 

styrelsen och ett antal medlemmar var uppkopplade varvid vår eminente ordförande 

genomförde stämman med schwung och trotsade pandemisituationen att förhindra stämmans 

genomförande. Sedvanliga förhandlingar genomfördes och aktuella beslut fattades.  

 

Direkt efter föreningsstämman hölls konstituerande styrelsemöte. Utöver valda funktioner på 

föreningsstämman konstituerades styrelsen enl. följande. 

Vice ordförande Ingvar Lif, klubbmästare Herman Larsson, medlemsregistrator Gerd Starby 

och webbmaster Jerker Rosenqvist. 

 

P. g. a föreningens tidigare beslut att utöka verksamheten att omfatta flyghistorikinsamling för 

hela Jönköpings Län. Hölls den 6: e maj en extra föreningsstämma även denna genomfördes 



digitalt. Denna extra stämma föranleddes av beslut om stadgeändring på ordinarie stämman 

och ny formulering av föreningen syfte samt förslag till utökning av styrelsen. Samtidigt 

lämnade Hilding Larsson och Arne Norrlin, som båda varit med sedan starten, sina uppdrag i 

styrelsen. Vi tackar för deras värdefulla bidrag under åren och hoppas få nyttja deras kunskap 

även framöver. 

 

HÖSTRESA TILL KARLSBORG. 

Lördagen den 25:e september bussresa till Karlsborgs Fästning och Vaberget.  

Föreningens och SFF:s medlemmar sammanlagt ett 30 tal. Välkomnades av Guiden Jan-Erik 

Peterson som bl. a berättade om fallskärmsjägarskolan och deras DC-3: a ”Mumin”. Efter en 

välsmakande lunch blev det guidning av ”Karlsborgs Fästning” och en flyguppvisning av 

SK50 

 

              
 

JÖNKÖPING AIRPORT 60 år.  

Med anledning av trippel-jubileum. Flygplatsen 60 år, terminalen 30 år och 

flygfraktgenombrottet 15 år så har Jönköpingsflygets Intresseförening i samarbete med 

Jönköping Airport producerat en jubileumsfilm om Jönköpingsflygets historia. 

 

Pandemin med rådande restriktioner hindrade möjligheterna att genomföra Jubileumsfirande 

med flygdag och där till hörande arrangemang. Vad gör man då? Jo ett gäng med brinnande 

flygintresse beslutade sig för att göra en film om flygplatsen och dess 60 år. Sagt men inte så 

enkelt gjort. Vår ordförande Herman Larsson sonderade möjligheterna och i samråd med 

flygplatsledningen triggade igång medarbetare från Jönköping Airport i ett gemensamt 

”filmprojekt”. Från Jönköping Airport blev det Karin Finér och Henrik Älverdal som 

tillsammans med allas vår Herman genomförde filmprojektet.  

 

Detta mastodontjobb har pågått från tidig vår 2021, tills ända in i advent då del 3 

publicerades. 

 

Karin har genomfört ett enormt engagemang på att producera bild, speakerröster, textläsning 

och teknik. Herman och Henrik har varit koordinatorer och manusförfattare, skrivit, skrivit 

om och skrivit om innan de var helt nöjda och kände sig bekväma med slutresultatet. 

Filmen i sin helhet är på 48 minuter. Vi lyfter på hatten och gratulerar till ett fantastiskt 

”jubileumsfirande” som vi tar med oss in i framtiden. 

 

Då samtliga ”Jubileum” äger rum första veckan i september, bjöds styrelse, press och 

flygplatspersonalen in till ett mindre jubilerande inom ramen för gällande restriktioner. 

För detta tillfälle hade en kortare s k aptitretare i form av en trailer på 4 minuter tagits fram. 



 

P4 Jönköping var på plats som medförde ett par kortare inslag i förmiddagsprogrammet och 

intervjuade vår medlem Arne Norrlin som redan 1957 började på ”Gamla flygfältet” och var 

med om att genomföra flytten till nuvarande Jönköping Airport. 

P4 intervjuade även vår ordförande Herman Larsson och Jönköping Airports VD Sofie 

Hagman. 

          
På bilden ovan Herman, Henrik, Karin och Jönköping Airports VD Sofia Hagman 

 

 

EN KVÄLL I LINJEFLYGS TECKEN.  

Torsdagen den 11: e november kunde vi efter pandemirestrektionernas upphörande 

genomföra en efterlängtad återträff med möte på flygplatsen. Utsikten var knöka full.  

Michael Sanz som representerar SFF, är en sann flyghistoriker, tecknare, flygjournalist och 

förmodligen den som kan och vet mest om inrikesflygets historia.  

Många ” gamla linjeflygare” träffades och trivdes denna kväll. 

 

                
                      Michael Sanz                                                  ”Gamla Linjeflygare” 

 

Förutom linjeflygshistoriken informerades om intresseföreningens verksamhet, härutöver 

visades för första gången ett specialanpassat avsnitt ur ”Jubileumsfilmen” 

 

  

JULMINGEL. 

Torsdagen den 9: e december kunde vi efter pandemiuppehåll genomföra det mycket 

uppskattade och traditionella ”JULMINGLET”. Det var 34 deltagare som träffades, trivdes 

och lät sig väl smaka av det prunkande ”JULBORDET” som ett äkta svenskt Julbord kan 



innehålla. Kvällen avslutades med premiärvisning av ”Jubileumsfilmen” om Jönköpings 

Flyghistoria. 

            
Minglare och AirInn restaurangens härliga Julmat. 

 

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya och mycket bättre 2022. Vi ser fram mot 

fortsatt positiv utveckling av Jönköpingsflygets Intresseförening och ett återseende vid 

intressanta framtida föreningsevent. 

 

 

Dag som ovan 

Jönköpingsflygets Intresseförening 

För styrelsen 

 

 

Tage Gamerius                                  Herman Larsson                                                                                      

Sekreterare                                         Ordförande                       


