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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2016
Aika

11.04.2016, 17:30 – 18:30

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

Heilala Hannu, puheenjohtaja
Petäys Henri
Petäys Petri
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa -

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tilinpitäjä Kajavuoren kohtaan
4.1. esittämällä tarkennuksella koskien tekstissä mainittua taseen
arvostuserää: kyseessä on koneita ja kalusteita koskeva, osin tarkennusta
vaativa erä, johon on aikoinaan kirjattu atk- laitteita ja joitakin muita koneita.
Tili on syytä käydä läpi ja kirjata siinä mainitut koneet ja laitteet taseeseen
todellista nykytilannetta vastaavan mukaisesti.
4 Varapuheenjohtajan valinta
DC- yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Petri
Petäys.
Päätettiin, että yhteyshenkilönä hallituksen ja tekniikan välillä tulee
toimimaan Henri Petäys. Hän huolehtii jatkossa myös tarvittavien varaosa- ja
öljytilausten tekemisestä saatuaan tehtävässä tarvitsemansa perehdytyksen.
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5 Talous
5.1 Yleistilanne
Alkaneen vuoden jäsenmaksuja oli maksettu 11.04. mennessä: 2.382 kpl
varsinaisen jäsenen ja 356 kpl kannatusjäsenen maksuja.
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on hyvä.

5.2 TTT:tä koskeva velkomuskanne
Heilala esitteli DC- yhdistyksen ja TTT:n väliseen polttoainekauppaan
liittyvästä, edelleen vallitsevasta erimielisyydestä johtuvan
velkomuskannehankkeen nykytilaa. Asiaa hoitaa DC- yhdistyksen
toimeksiannosta yhdistyksen ulkopuolinen lakimies.
Hallitus hyväksyi Heilalan ja asiaa hoitavan lakimiehen suunnitelman
velkomuskannehankkeen jatkotoimiksi.

6 Tekniikka
6.1 Huollon tilanne
Koneen katsastus on suoritettu, samoin korjaamon auditointi.
6.2 RNAV
Kolmoseen asennettavaksi on hankittu alennettuun hintaan käytetty, uuden
veroinen RNAV- laitteisto.
Kolmonen on hallitiloissa Joensuussa. RNAV- asennuksen arvioidaan
valmistuvan suunnitellun mukaisesti noin kahden viikon kuluessa, jolloin
hankkeella ei ole vaikutusta laadittuun kauden alunkaan lento- ohjelmaan.

7 Lennot

7.1 Vuoden lento-ohjelma
Vilkkaaksi muodostuvan lentokauden lentolista on kotisivuillamme lähes
valmiina kattaen koko kauden. Vain joitakin yksittäisiä tarkennuksia on vielä
työn alla.

7.2 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa
Koulutuslupa- asioita selvittää Niemi.
Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan hoitaa uusien kolmospilottien
koulutus suomalaisin voimin.
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8 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy toukokuun aikana.
Lehden painopaikkana viime vuodet toiminut kirjapaino on joutunut
lopettamaan toimintansa ja uutta painoa etsitään tarjouskilpailun perusteella.
9 Muut esille tulevat asiat

-

EFHK: ei uutta ilmoitettavaa

-

Airveteran: yhtiökokous 14.04.

10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 16.05.2016 klo 17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

