DC- yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2013
Aika

21.1.2013, 17.10 – 19.15

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki

Läsnä

Arho Ari
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

Jakelu

Vakiojakelu, osanottajat, Illikainen Veli- Matti, Huhtala Jukka

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2 Talous
2.1 Taloustilanne
Ei muutoksia edelliseen kuukauteen. Taloustilanne on edelleen hyvä.

2.2 Jäsenmaksut 2013
Vuoden 2013 jäsenmaksujen postitus tapahtuu helmikuun ensimmäisen viikon
aikana. Laskutus toteutetaan tähänastiseen tapaan paperitulosteena, jossa
laskulomake on jäsenkirjeen liitteenä.
3 Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Ilmailumuseon auditoriossa
24.4. kello 18.00 alkaen.

4 Tekniikka
4.1 Vaasan kuulumiset
Koneen vuosihuoltotyöt Vaasassa etenevät edelleen suunnitellun mukaisesti.
.
4.2 Huoltotyyppikurssi
Kurssi alkoi 5.1. ja päättyy 27. tai 28.1. Osanottajia on ennakoitua enemmän,
kaikkiaan 11.
4.3 Malmin ulkovarasto
Sopimus varastotilan vuokraamisesta on tehty ja tilat otettu käyttöön. Vuokra on
30,- / kuukausi.
4.4 Myrskyyn moottori
Päätettiin suosittaa Airveteran Oy: lle, että nykyisellään Finnair: in lentokonehalliin
varastoituna oleva Kolmosen moottori lainataan tai luovutetaan käytettäväksi
rekonstruoitavana olevan ’Myrskyn’ moottoriksi.
5 Lehti
Tähtimoottori 2/ 2012 ilmestyi myöhässä suunnitellusta; ilmestyminen ajoittui
tammikuun alkuun, 3.1. Keskusteltiin kannen ja sisäaukeaman kuvien laadusta,
joihin ei olla täysin tyytyväisiä.
Seuraava lehti ilmestyy lentokauden alkamisen aikoihin.

6 Kauden lennot, Heringsdorf, Göteborg
Heilala ja Huhtala ovat laatineet rungon tulevan lentokauden ohjelmaksi
yksikköhintoineen.
Keskusteltiin kohteista ja päätettiin lisätä luetteloon ohjelmallisina kohteina
Vesivehmaa/ paikallinen ilmailumuseo ja Selänpää/ kiinnostava lentopaikan historia.
Viime mainittujen ajankohtia koskeva selvitys päätettiin ottaa työn alle.
-

Heringsdorf: in ja Göteborg: in retkien hinnasta tekevät Heilala ja Huhtala
esityksen

7 Airveteran: in tilanne
Ruohtula on lähettänyt Nyqvist: ille kirjeen, jossa hän ehdottaa Airveteran Oy: n
avoinna olevien asioiden saattamista viipymättä ajan tasalle.
Kajavuori jatkaa sovittua selvitystyötään Airveteran: in tilinpäätösasioihin liittyen.

8 70- vuotis- t- paidat, t- paidat, lippikset ja muut varustehankinnat
70- vuotis- t- paitoja on tilattu jo yli 200 kpl.
Tulevaa kautta varten tilataan t- paitoja ja sekä myytäviä- että crew
member- lippiksiä.
Päätettiin hankkia lentävää miehistöä varten tarkoitukseen sopiva
haalari. Arho ja Sukanen valmistelevat asiaa.

9 Muut asiat
Keskusteluissa ollut omakotitalon vuokraaminen Malmin kentän
tuntumasta osoittautui kustannuksiltaan saatuun hyötyyn verrattuna
liian kalliiksi.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 18.2.2013 kello 17.00 alkaen
Harkkoraudantien toimistossamme.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,

Ahti Pohjonen,

puheenjohtaja

sihteeri

