
2023-01-10 

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022  
 

Styrelsen har från och med 2022-01-01 t o m 2022-04-21 utgjorts av: 

Herman Larsson, Gerd Starby, Tage Gamerius, Anders Hallin, Ingvar Lif, Peter Hallberg, 

Ejlert Nilsson och Lars Johansson. Suppleant: Andreas Svensson. 
  
Fr. o .m 2022-04-21 Herman Larsson, Gerd Starby, Tage Gameruis, Anders Hallin, 

Ingvar Lif, Peter Hallberg, Ejlert Nilsson, Lars Johansson och Ulla Lantz. 

Suppleant Hans O Sandström t.o.m. 2022-11-03. 
 

Revisorer Anita Zeed och Ulf Frostfält. 
 

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

Gustafsson. 
 

Medlemsantalet vid årsskiftet 2022/2023 var 117 st. 
 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, varav ett möte har p g a uppkommen 

Coronapandemi genomförts digitalt. 
 

Händelser under året: 

Projektgruppen ”Grävlingarnas” pågående arbete med inventering av länets flyghistoria 

fortgår. Här ser vi Ingvar Lif, Jerker Rosenqvist, Gerd Starby, Tage Gamerius och Peter 

Hallberg (bakom kameran) i full färd med att gå igenom några hundra flygplansbilder från 

”Axamo”, material från Eksjö flygklubbs arkiv samt den kommersiella flygverksamheten som 

ägt rum i Nässjö kommun.  

 

Projektgruppen planerar för fortsatt inventering och utökad historikinsamling enl. tidigare 

beslutad inriktning, avseende hela Jönköpings Län. 



Föreningsstämma. 

Årets ordinarie föreningsstämma genomfördes den 21 april 2022 på Utsikten Jönköping 

Airport. 27 stycken medlemmar bevistade stämman. Vald stämmoordförande Peter Hallberg 

genomförde stämman med bravur. Sedvanliga förhandlingar genomfördes och aktuella beslut 

fattades. 

 

    
 

Direkt efter föreningsstämman hölls konstituerande styrelsemöte. Utöver valda funktioner på 

föreningsstämman konstituerades styrelsen enl. följande: 

Medlemsregistrator Gerd Starby. 

Webbmaster Jerker Rosenqvist. 

 

GENOMFÖRDA EVENT PÅ JÖNKÖPING AIRPORT 

då deltagarna från de olika föreningarna genom Peters och Hermans försorg erhållit en 

presentation med efterföljande visning av jubileumsfilmen om Jönköpingsflygets historia. 

 

Fredagen den 18 mars: SPF Tabergsdalen 

Onsdagen den 6 april:  Föreläsarföreningen Futurum Taberg. 

Måndagen den 9 maj:  Jönköping Tabergsdalen Rotaryklubb. 

 

HÖSTRESA TILL KARLSBORG 

Lördagen den 20 augusti besökte 29 personer medelst buss Svenska Fallskärmsjägarskolans 

jubileum på Flugebyfältet i Karlsborg. Fallskärmshopp från DC-3 av veteraner. 

 

       
 

ELFFLYGTURNÉ PÅ JÖNKÖPIN AIRPORT 

Måndagen den 22 augusti var Styrelsen för Jönköpingsflygets Intresseförening tillsammans 

med representanter från bl. a Jönköpings Kommun och Länsstyrelsen, inbjudna till 

information om framtidens flyg på Jönköping Airport. Förutom intressanta föreläsningar om 



projektet ”Grön Flygplats” blev det ett historiskt ögonblick när det för första gången lyfter ett 

elflygplan från Jönköping Airport. Målsättningen med projektet ”Grön Flygplats” är att 

driften av våra flygplatser skall vara helt fossilfri 2030. 

Vid tillfället visades elflygplanet OK-XXA 54 med en flygtid på ca 2,5 h/ ca 30 mil. 

 

                                                                                 
      Elflygplanet OK-XAA 54.                          Landshövding Helena Jonsson provflyger. Pilot Tom Ziedeck .                                       

 

HÖSTMYS PÅ JÖNKÖPING AIRPORT 

Onsdagen den 19 oktober samlades 44 personer på flygplatsen för att avnjuta en föreläsning 

av Fredrik Lagerqvist från Eksjö Flygklubb. Fredrik berättade om när ett tyskt bombflygplan 

landade på Ränneslätt efter en direktflygning från Berlin i november 1918. 

 

Torsdagen den 10 november samlades 25 personer på flygplatsen för att ryckas med i ett 

föredrag av H-O Aldenbrink om ”Andrées ballongfärd”. 

 

 

 
 

  

 

JULMINGEL. 

Torsdagen den 8 december kunde vi som så många gånger tidigare åtnjuta det mycket 

uppskattade och traditionella ”JULMINGLET”. Det var 40 deltagare som träffades, trivdes 

och lät sig väl smaka av läckerheter från ”JULBORDET” som ett äkta svenskt Julbord kan 

innehålla. 



   
 

JULBORDSRESA VÄTTERN RUNT 

Lördagen den 10 december åkte vi med veterantåg från Nässjö Järnvägsmuseum. Under tiden 

som landskapet susade förbi upplevde vi ett gott och rikligt julbord ombord. Vi var 37 

deltagare som träffades och trivdes förträffligt. 

           
                                                              

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året. Vi ser fram mot fortsatt utveckling av 

Jönköpingsflygets Intresseförening och ett återseende vid intressanta framtida föreningsevent. 

 

 

Dag som ovan 

Jönköpingsflygets Intresseförening 

För styrelsen 

 

 

 

Ulla Lantz                                  Herman Larsson  Tage Gamerius 

Sekreterare                                 Ordförande                                        Styrelseledamot 


