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Aika

28.09.2020, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

-

Poissa

Heilala Hannu, Sukanen Pekka

Jakelu

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.
Moottorirahasto- tililtä on tullut maksetuksi muutamia kululaskuja, jotka
kuuluvat käyttelytililtä veloitettaviksi.
Maksetuista laskuista vain jarrurummun hankintaan liittyvät kuluerät
maksetaan moottorirahastosta, muut yhdistyksen käyttelytililtä. Petäys P.
sopii Kajavuoren kanssa korjaussiirtojen tekemisestä em. tilien välillä.
4.1 Taloustilanne
Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
Jäsenmaksun maksaneita 5.465
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5 Tekniikka
Molemmat moottorit vaihdetaan suunnitellusti huoltokauden alussa.
Hallikauden aikainen vuosihuolto kuuluu myös tekniikan työsuunnitelmaan.
Hankintoja:
- toisen moottoripukin värinänvaimentimet uusitaan
- selvitetään lisä-jarrurumpuparin hankintatarve
6 Lennot
Siirtolento Vaasaan lennetään 03.10. Matkalla sinne pysähdytään
juhlistamaan Hyvinkään lentopaikan 80-vuotisjuhlaa.
7 Tähtimoottori
Joulukuussa ilmestyvän lehden 2/2020 juttuja:
-

kauden alun 1. ’koronalento’
Räyskälän ilmailupäivä
Vesivehmaan ilmailupäivä
Kauhavan ilmailunäytös
uusien ohjaajiemme esittely

8 Muut esille tulevat asiat

8.1 Nummela
Heilala osallistuu Nummelan lentokenttäyhteisön hallituksen kokoukseen
28.09.
8.2 Helsinki- Vantaa
Tapaamisten yhteydessä Finavian edustajien kanssa sovittu
yhteistyö- ja esittelylento toteutetaan 01.10.
Lennolle osallistuu myös ryhmä ANS Finlandin lennonjohtajia.
8.3 Airveteran Oy
Airveteran Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Kari Pohjola.
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Heilala ja Pentti Niemi.
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8.4 DC- yhdistyksen jäsenilta
Päätettiin, että vallitsevan koronatilanteen vuoksi ei perinteistä
jäseniltaa järjestetä tämän vuoden puolella.
Sen sijaan selvitetään mahdollisuus osallistua loppuvuoden
aikana yhteistyössä IMY:n järjestämään web-seminaariin
teeman kattaessa DC-yhdistyksen toimialaa.
Perinteinen DC-yhdistyksen jäsenilta pyritään järjestämään ensi keväänä,
mikäli se silloisen koronatilanteen vuoksi on mahdollista.
8.5 Kurssijuhla
Uusien ohjaajiemme suoritettua menestyksekkäästi DC 3 -tyyppikurssinsa
järjestetään kurssijuhla loka - marraskuun vaihteen tienoilla.
8.6 Jäseneksi DC 3 -Association:iin
Päätettiin liittyä jäseneksi amerikkalaislähtöiseen DC 3 -Association:iin.
Jäsenyydellä tavoitellaan kaikkia yhteisön eri osallisia hyödyttävää
hankintayhteistyötä ja tietämyksen vaihtoa.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 26.10. kello 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35.

Vakuudeksi

Petri Petäys
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

