1

DC-yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2019
Aika

28.02.2019, klo 16:30

Paikka

Ilmailumuseo

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha
Ari Arho
Petri Munukka

Poissa

Pohjonen Ahti

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello
16:35.
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.
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5 Vuosikokous

Hallituksen jäsenet olivat edelleen valmiita jatkamaan seuraavassa
hallituksessa
Tarkastettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä tulo- ja menoarvio vuodelle
2019
Todettiin, että vuosikokousdokumentit ovat ajan tasalla valmiit
vuosikokoukseen.

6 Tekniikka
6.1 Huollon tilanne
PRT eli perusrakennetarkastus koskien koneen runkoa, siipiä ja laitteita,
samoin koneen vuosihuolto ovat valmiit.
6.2 Hankinnat, peruskorjattu moottori, apulaitteet

Hankitun moottorin apulaitteineen odotetaan saapuvan Vaasaan 06.03.

7 Lennot
Normandian / Berliinin matkan toteutus selviää vuosikokouksessa.
Normandian ja Berliinin lennot tulevat varattaviksi n. viikon sisällä.
Touko- ja kesäkuun lennot ovat varattavissa yhdistyksen verkkosivuilla.
Loput lennot julkaistaan maaliskuun aikana.

8 Tähtimoottori
Osa kesän lehden jutuista on valmiina.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Petri Petäys osallistui Nummelan lentokenttäyhteisön hallituksen
kokoukseen, joka kokoontui Nummelassa 24.02.
Poikkeamislupa hallien rakentamiseen on hyväksytty kunnassa.
Toimintaa jatketaan toistaiseksi vanhan ympäristöluvan puitteissa.
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8.2 Helsinki- Vantaa
Yhdistyksen edustajat kävivät neuvottelemassa Finavian edustajien kanssa
toimintamahdollisuuksista Helsinki-Vantaalla.
Finavia / Helsinki-Vantaa suhtautuvat koneemme liikennöintiin kentältä
positiivisesta, kun emme häiritse kentän toimintaa ruuhka-aikoina.
Koneellemme varataan ilmainen seisontapaikka, jossa voi myös tankata
omasta pousarista.
Paikoitus- ja laskeutumismaksuista keskusteltiin.
8.3 Verkkosivu-uudistus
Yhdistyksen uudet nettisivut on otettu käyttöön kuun loppuun mennessä,
kuten suunniteltiin.
Sivut ovat pääosiltaan valmiit, mutta niille lisätään vielä sisältöä.

8.5 Airveteran
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraavan hallituksen kokouksen sopii uusi hallitus.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Hannu Heilala,
sihteeri

