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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2020
Aika

17.02.2020, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi
Kajavuori Juha
Poissa

Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:40.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.2 Jäsenet
Maksetut jäsenmaksut/ 15.02. / 1.984 (jäsenmaksulaskujen eräpäivä
on 15.02.)
4.3 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020
Käytiin läpi, osin tarkennettiin ja hyväksyttiin laadittu kuluvaa vuotta
koskeva tulo- ja menoarvio.
4.4 Museoviraston avustus/ peruskorjattava moottori
Marraskuussa jätettyyn avustushakemukseen ei toistaiseksi ole saatu
vastausta.
5 Tekniikka
Vasemman moottorin peruskorjaus: määräaikaishuolto
on työn alla. Sylintereistä 2 on uusittu.
Korjaus valmistuu helmikuun aikana.
Oikea moottori: koekäyttöä vaille valmis. Korjaus
valmistuu helmikuun aikana.
Matkustamon istuimien verhoilu: proto on hyväksytty ja
annettu lupa tilatun verhoilutyön jatkamiselle.
Työ valmistuu helmikuun aikana.
Istuinten yläosan irralliset päänsuojukset uusitaan tilaustyönä.
Istuinten pesu on suoritettu suunnitelman ja tilatun mukaisesti.
Huollon tilanne ja hankinnat: vuosihuolto on
loppusuoralla; sen valmiiksi saamiseksi tarvitaan enää noin
viikon miestyöpanos.
6 Lennot
Lentojen hinnoitteluun vaikuttavien komponenttien selvittyä
lentolista julkistetaan maaliskuun alkupuolella (Heilala).
7 Tähtimoottori
1 / 20- lehden materiaali on jo suurelta osalta koossa. Ilmestymisajankohta
on huhti- toukokuussa.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
Seuraava asiaa koskeva tapaaminen on Nummelassa 20.02. Agendalla on
hallihanketta koskevien mahdollisten yhteistyöedellytysten kartoittamiseen
liittyvä jatkoneuvottelu. Kokoukseen osallistuvat Petäys P. Heilala ja
Pohjonen.
8.2 Helsinki-Vantaa
Yhteistyöedellytyksiä koskevan jatkoneuvottelun päiväksi Helsinki-Vantaan
edustajien kanssa ehdotetaan päivää 11.02., varalla 20.02. (Pohjonen).
Edellä mainittu tapaaminen ei toteutunut.
8.3 Airveteran
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään Ilmailumuseon kokoustilassa
12.03.2020 kello 16:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

