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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2017
Aika

22.05.2017, 17:30 – 18:45

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

Lisäksi

Heilala Hannu
Petäys Henri
Petäys Petri, puh.joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, siht.
Sukanen Pekka

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

Kokouksen avaus ja laillisuus ja hallituksen
järjestäytyminen
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
1 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
2 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on
edelleen hyvä.
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5 Tekniikka
Ulkosiipien tarkastus osana PRT:tä edellyttää hallipaikan hankkimista ko.
operaation ajaksi, joka on suunniteltu toteutettavaksi 01.10.- 30.11.2017
välisenä aikana.
Mahdollisia hallivaihtoehtoja on kartoitettu 9 maan eri puolilta. Käytännössä
kysymykseen tulevia halleja/ paikkakuntia on kuitenkin vain 3: Vaasa, H:kiVantaa ja mahdollisesti Lappeenranta.
Päätettiin selvittää Lappeenrannan/ Saimaan lentoasemasäätiö (Pohjonen)
ja H:ki- Vantaan/ Finavia (Heilala) kiinnostus hallitarvettamme kohtaan.
Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
6 Lennot
Paikallinen maakuntalehti on DC- yhdistystä kuulematta hahmotellut ja
tiedottanut Seinäjoen lentonäytöksen yhteydessä toteutettavaksi lentoohjelmaa, joka ei sovi toimintaperiaatteidemme rajausten sisälle.
Heilala on ollut yhteydessä lehteen ja tehnyt selväksi, ettemme voi toimia
heidän julkisuudessa kuvailemallaan tavalla, jossa on mukana meille
sopimattomia piirteitä kaupallisen lentotoiminnan väljemmästä
toimintavapaudesta.
7 Tähtimoottori
Lehti 1/2017 on taittovaiheessa ja ilmestyy kesäkuun puoliväliin mennessä.
Lehdessä on suunnitteilla koko lentäjäpooliamme ja heidän kokemuksiaan
Kolmosen lentäjinä koskeva laaja juttu. Sen aika on loppusyksyllä
lentokauden jo päätyttyä.
Matkustamoturvallisuuden ylläpitämiseksi äskettäin järjestetystä
ensiapukurssista, samoin muista vastaavista yhdistyksen toimintaan
liittyvistä tapahtumista toivotaan jatkossa ennakkoinfoa lehden toimitukselle.
8 Muut esille tulevat asiat

8.1 Malmi
Keskusteltiin tarpeesta saada avain/avaimia Malmin terminaaliin sisälle
pääsemiseksi. Ovet ovat olleet toistuvasti lukossa lennoille lähdettäessä.
Heilala selvittää asiaa Malmin toimijoiden kanssa.
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8.2 Finavia / EFHK: PRT hallipaikka ja jeeppi
Heilala (kts. kohta 5) on yhteydessä keskustelukumppaniimme Finavialla
H:ki- Vantaalla
8.3 Myyntitavarat
Myyntivaraston seurantaan mietitään toimivaa (Excel-pohjaista?) ratkaisua.

8.4 Daks over Normandy 2019
Järjestäjäorganisaatio odottaa elokuun aikana vastausta mahdolliseen
osallistumiseemme. Tässä vaiheessa mukaan meneminen vaikuttaa
todennäköiseltä. Suurin kysymysmerkki liittyy Kolmosen lentotuntien
kausikohtaiseen riittävyyteen, jota selvitetään yhdessä tekniikan kanssa.
8.5 Airveteran Oy
Airveteran Oy:n yhtiökokous järjestetään Malmin kuppilassa 22.06. kello
13:00 alkaen.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC-yhdistyksen toimistolla,
Harkkoraudantie 10, 12.06.2017 klo 14:00 alkaen.

Kesätauon jälkeen hallitus kokoontuu yhdistyksen toimistolla 21.08. kello
17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

