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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 9 / 2015
Aika

18.11.2015, 16:30 – 17:45

Paikka

Ilmailumuseo, Karhumäentie 12, Vantaa

Läsnä

Fallström Paul
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Lisäksi

Arho Ari, Munukka Petri, Petäys Petri, Vesala Hannu

Poissa

Jaakkola Mikko

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
1 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
2 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 Talous
4.1. Yleistilanne
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja suotuisa.
Loppuvuodelle ajoittunee vielä RNAV-laitteiston hankinta ja asennus.
Kuluja niistä kertyy yhteensä n. 20.000,-.
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4.2. Jäsentilanne per 18.11.
Jäsenmaksunsa maksaneita kannatusjäseniä on 611, varsinaisia jäseniä
2.528, jäseniä yhteensä 3.139.
Kaksi peräkkäistä maksamatonta vuosittaista jäsenmaksua aiheuttaa
poistamisen yhdistyksen jäsenrekisteristä.
4 Tekniikka

RNAV- hankinnan ja asennuksen lisäksi on hallikauden aikaisessa huoltoohjelmassa myös osittainen ohjaamotilan seinäpinnoitteen uusiminen.
Hintaa työlle tarvikkeineen tullee n. 1.000,-.
4.1 Henkilövaihdokset
Ari Arho on DC-yhdistyksen uusi päämekaanikko 01.01.2016 alkaen.
Pauli ’Speedy’ Fallström on nimitetty tekniseksi erityisasiantuntijaksi 01.01.2016 alkaen.
5.2 RNAV
RNAV- laitteiston asennuksesta Kolmoseen on alustavasti sovittu Kontion
kanssa. Kontio edellyttää tekniikan asiantuntijoidemme avustavan
asennuksen käytännön toteutuksessa.
Hanketta DC-yhdistyksen puolella vetää Lehti.
Hanke etenee suunnitellusti.
5.3 Sivuperäsimen päällystys
Sivuperäsimen päällystämistyö on päätetty siirtää myöhemmin
toteutettavaksi.
5 Lennot

6.1 Lento-ohjelma
Heilala kutsuu tammikuussa koolle ensi kauden lentojen
suunnittelupalaverin. Osanottajiksi odotetaan ainakin: Arho, Munukka,
Petäys P., Sukanen.
Heilala kutsuu työryhmän kokoon tammikuussa.
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6.2 Uusien lentäjien hankinta
Uusien koulutettavaksi valittavien lentäjien määrä on 2-3.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä (ATO- kelpoisen) koulutusluvan jo
hankkineen suomalaisen organisaation kanssa.
Lentäjistämme Korhonen, Ruohtula ja Sukanen tulevat toimimaan
kouluttajina. Niemi tukee hanketta hallinto- ja lupa- asioiden selvittelyssä.
Sukanen kertoi hollantilaisesta Flight training device: sta, jonka sopivuus
osaksi uusien kolmospilottien koulutusohjelmaa on syytä selvittää (Lehti).
Keskusteluissa on ollut esillä myös mahdollisuus tehdä koulutusyhteistyötä
norjalaisen sisarorganisaatiomme kanssa. Sitäkin vaihtoehtoa mahdollisesti
harkitaan.
6 Tähtimoottori
Juttujen hankinta ja kirjoitus ovat työn alla suunnitelman mukaan.
Lehdestä tullee viime vuoden jälkimmäisen numeron tapaan 64-sivuinen.
Em. sivumäärää on suositeltu käytettäväksi mm. painotekniikassa saatavien
hyötyjen kannalta.
7 Muut esille tulevat asiat

8.1 Jäsenilta
DC-yhdistyksen jäsenilta järjestetään Ilmailumuseon auditoriossa 18.11. kello
18:00 alkaen.
8.2 Airveteran Oy

Heilalalla ja rahastonhoitajalla on ollut sovittu tapaaminen Airveteran Oy:n
tilintarkastajayhteisön edustajan kanssa.
Tavoitteena on saada loppuvuoden aikana yhtiön taloudellinen
dokumentaatio, samoin vuonna 2008 toteutetun uusmerkinnän rekisteröinti
ajan tasalle.

8.3 DC- yhdistyksen vuosikokous
DC-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Ilmailumuseon
auditoriossa 02.03.2016 kello 18:00 alkaen.

4

10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

12 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.12.2015 klo 17:00 alkaen
DC-yhdistyksen toimistolla.
13 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

