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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2018
Aika

16.05.2018, klo 17:00

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Poissa

Petäys Henri

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, on
hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
5 Tekniikka
Tekniikan esityksestä päätettiin hankkia uutena 7/9 sylinteri
käyttöönotetun tilalle/ varalle.
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6 Lennot
OH-LCH:n ensimmäisen reittilennon (Malmi - Tampere - Vaasa) 70 -vuotismerkkipäivälento pyritään toteuttamaan suunnitellusti 21.07.
Heilala laatii kotisivuillemme lennolle osallistumishalukkuutta kartoittavan
kyselylomakkeen, johon vastaamisen takaraja on 24.06.
Lentolistalle perustetaan myös merkkipäivälentoa varten varattavissa oleva
lento.
Tallinnaan lennettäväksi on toivottu perustettavan ilta-aikaan ajoittuva
jäsenlento. 10.06. siihen tulee mahdollisuus.

6.1 Yhteistyötiedustelu Koelentokeskukselta
Puolustusvoimilta on tullut tiedustelu Kolmosen saamiseksi
Koelentokeskuksen käyttöön kahden päivän ajaksi.
Tiedusteluun vastaamiseksi on saatava täsmälliset tiedot:
-

suunnitellusta koelento- ohjelmasta

-

Kolmosen ja miehistön vakuutusturvasta mahdollisen vuokrakäytön
aikana

7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 ensimmäinen jäsenlehti ilmestyy toukokuun aikana.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Seuraava Nummelan lentokeskuksen kehittämistä koskeva kokous
järjestetään 21.05. Nummelassa.
Agendalla on muun muassa toiminnan organisointia koskeva asiakohta,
jossa selvitetään mahdollisuus perustaa tarkoitusta varten eri toimijat yhteen
kokoava yhdistys.
DC-yhdistyksen kanta uuden yhdistyksen perustamiseen on periaatteessa
positiivinen koskien myös mahdollista osuusmaksuosuutta.
Sääntöehdotuksen vahva purjelennon priorisointi vaatii täsmentämistä.
Kokouksessa DC-yhdistystä edustavat Heilala ja Pohjonen.
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8.2 DC-3 TRI- koulutus ja ohjaajien lupakirjatilanne
Munukka ja Tarma ovat saaneet TRI -lupakirjansa. koulutuksen antamiseen
on myönnetty ja koulutus on jo meneillään.
Kaikki ohjaajamme ovat saaneet uusituiksi tarvittavat lupakirjansa.
8.3 Myyntitavarat
Kaikki päätetyt myyntitavaratilaukset on saatu toimitetuiksi yhdistyksen
toimistolle.
8.4 Airveteran Oy
N/A
8.5 Finnair Flight Academy- tarjous
Päätettiin hyväksyä saatu tarjous, jonka toteutus voisi ajoittua maaliskuulle
2019.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 06.06. kello
18:15 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:40.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

