1

DC-yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2020
Aika

15.06.2020, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha, Merisalo-Reunanen Nina

Poissa
Jakelu

Pohjola Kari, Sukanen Pekka
Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.
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 on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
Päätettiin, että Kajavuori laatii välitilinpäätöksen kuluvan vuoden
alkupuoliskon ajalta.
4.1 Taloustilanne
- kassatilanne per 13.06.

Ajankohdan ja olosuhteiden mukainen

- jäseniä 13.06.

4.160 maksanutta jäsentä
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4.2 Museoviraston avustus/ maksatuspyyntö
Petäys P. laatii saadut tarkennuspyynnöt huomioiden myönnetyn avustuksen
vastaanottamiseksi tarvittavan maksatuspyynnön viikon 26 aikana.
5 Tekniikka
Oikeanpuoleisen moottorin sytytysjärjestelmää vaivannut sitkeä vika on
saatu korjatuksi. Monien tarkistusten ja mahdollisten virhelähteiden
poissulkemisten jälkeen vika paikallistui kahden sytytystulpan hattujen
eristemurtumiin ja niistä aiheutuneisiin maavuotoihin.
6 Lennot
-

Koneemme tyyppikelpuutus vanheni toukokuun lopussa. Uutta
kelpuutusta koskeva hakemus saatiin ennätysajassa valmiiksi jo 02.06.
Uusi kelpuutus, joka on voimassa 6 kuukautta, tuli voimaan 05.06.

-

Lentäjäpoolimme ohjaajien tarkastuslennot on saatu yhtä lukuun
ottamatta lennetyiksi.

-

Kesäkuun ajan noudatamme voimassa olevaa 15 matkustajan
istuinkapasiteettiohjettamme muine koronamääräyksineen.
Epidemian esiintyvyyden selkeän helpottumisen perusteella siirrymme
heinäkuun alusta lukien takaisin normaaliin 19 paikan
istuinkapasiteettimme käyttöön.
Muut koronan torjuntaan liittyvät varotoimet pidetään ennallaan
ilmailuliikenteessä noudatettavia yleisiä käytäntöjä seuraten.

-

Selvitykset Tallinnaan suuntautuvien jäsenlentojen aloittamiseksi
uudelleen ovat työn alla.
Lentoja muihin ulkomaan kohteisiin ei toistaiseksi ole suunnitteilla
koronaan liittyvien erilaisten yleisten rajoitusten ja lisämääräysten
johdosta.

7 Tähtimoottori
Lehti tuli jakeluun viimeisimpien päätöstemme mukaisesti pääosin viikon 24
aikana.
Totuttuun tapaan mielenkiintoisen numeron erityistä antia ovat Kolmosen eri
tyyppejä koskevat artikkelit, kuten Lisunov ja Pustan perinnekone, sekä
leppoisat matkakertomukset.

8 Muut esille tulevat asiat

3

8.1 Maksukorttipääte oheistuotemyyntiin
Päätettiin valtuuttaa Heilala hankkimaan yhdistyksen käyttöön
oheistuotemyyntiä tukeva, koneessa käytettäväksi soveltuva
maksukorttipääte kuittitulostimineen, varusohjelmistoineen ja tarvittavine
maksupäätesopimuksineen.
Yleinen käytössä oleva juokseva käyttökulutaso maksupäätesopimusten
perusteella on noin 2 % bruttomyynnistä.
8.2 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
N/A
Osallistumme Nummelan cruising-viikonloppuun 08.08. ja lennämme siellä
kysynnän mukaan useita paikallislentoja.
8.3 Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantiellä 10.08. kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:50.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

