DC- yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2015
Aika

16.02.2015, 17.00 – 18:45

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha
Malm Toomas, Fuelpro

Poissa

Kajavuori Juha

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi hallituksen kokouksen.
2 Esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
4.1. Jäsenmaksutilanne
-

varsinaisia jäsenmaksuja per 12.02. on maksettu 2.031 kpl ja
kannatusjäsenmaksuja 204 kpl

4.2 Tilinpäätös 2014, talousarvio 2015
-

yhdistyksen tilintarkastamaton tulos viime vuodelta on 4.547,24
tilinpäätös vuodelta 2014 allekirjoitettiin hallituksen toimesta
kuluvan vuoden talousarvio noudattaa pääosin viime vuoden toteumien
jakaumaa kulu- ja tuloerien ollessa vähän viime vuoden toteutuman tasoa
alhaisempia

4.3 Fuelpro:n polttoainetarjous
Keskusteltiin Fuelpro:n edustajan, Toomas Malm:in, kanssa mahdollisesta
yhteistyön aloittamisesta Kolmosen polttoainehuollon järjestämiseksi
kuluvalla toimintakaudella. Fuelpro toimittaa helmikuun aikana ehdotuksen
asian jatkokäsittelemiseksi DC- yhdistyksen hallituksessa.
5 Tekniikka

5.1 Vaasa
Kunnostetut korkeusperäsimet on asennettu Kolmoseen.
VRT- huolto jatkuu suunnitellun mukaisesti

5.2 RNAV- laitteisto ja ohjaajien koulutus
Sukasen tuntema Garmin- malli on tyyppimerkinnältään 155 XL, jota ei näytä
löytyvän laitteen suomalaisen edustajan valikoimasta.
RNAV- laitteet tulevat pakollisiksi ensi vuonna, joten selvitys jatkuu myös
siltä osin, asennetaanko laitteet Kolmoseen ensi kesän lentokauden vai sen
jälkeisen huoltokauden aikana ensi syksyllä
6 Lennot

6.1 Uusien lentäjien hankinta
Ei uutta ilmoitettavaa.
6.2 Kauden 2015 lento- ohjelma

Lentolista on pääosin julkaistuna yhdistyksen kotisivuilla.
Hampurin osalta odotetaan järjestäjän ilmoitusta mahdollisesta
kulukompensaatiosta. Myös mahdollinen käynti Linköping:in
ilmailumuseossa on selvittelyn alla.
6.3 Lentohinnat

Lentohinnat kuluvalle kaudelle on määritelty tuoreinta kustannustietoutta
hyödyntämällä ja lyöty lukkoon.
7 Vuosikokousasiat
-

tulos, tase, tilintarkastus (Kajavuori)

-

toimintakertomus ja – suunnitelma, esitys seuraavaksi hallituksen
kokoonpanoksi (Heilala)

-

ei muuta ohjelmaa kokouksen päätteeksi

8 Lehti
”Tähtimoottori” 1/2015 on työn alla.
Jaakkola laatii jutun seuraavaan jäsenlehteen Kolmosen
korkeusperäsinremontista; dead line 3/2015.
Yhdistyksen tammikuussa käyttöönsä saamista koneen huoltotasoista
(trapetseista) Vaasassa käyttötarkoitukseensa otettuina tullaan myös
näkemään kuvamateriaalia.
DC 3:n 80-vuotinen historia tulee myös näkymään seuraavan
’Tähtimoottorin’ palstoilla.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Muut asiat
NDA- kokoukseen 22.02. Oslossa osallistuvat Heilala ja Pohjonen.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.03.2015 klo 16:30 alkaen
Ilmailumuseolla.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

