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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2021
Aika

12.04.2021, klo 17:30

Paikka

Etäkokous

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 18:21.
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.
4.2 Verkkomaksupalvelusopimus
Päätettiin tehdä pyydetyn tarjouksen mukainen verkkomaksupalvelusopimus
Paytrail-yhtiön kanssa ja valtuutettiin Hannu Heilala hoitamaan sopimuksen
solmimiseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

2

5 Tekniikka
Tarvittavat kausihuollot on tehty. Koekäyttö ja koelento suoritetaan huhtikuun
aikana.
6 Lennot
Lentolistan julkaisemisen sisältö ja ajankohta määräytyvät tukikohtaratkaisun
tuloksista.
7 Tähtimoottori
Lehden materiaalin kokoaminen ja kirjoittaminen edistyvät
suunnitellun mukaisesti. Tähtimoottori lähtee sen mukaisesti
jakeluun jäsenistölle toukokuun aikana.
Palstatilaa varataan viime hetken tiedoille tukikohtaratkaisuun
liittyville ajankohtaisuutisille.

8 Muut esille tulevat asiat
8.1 H: ki- Vantaa
Tapaaminen Finavian edustajien kanssa 13.04.
Agendalla olevista yksittäisistä asioista on merkittävin polttoainehuoltoon
liittyvät käytännön järjestelyt ja lupamenettelyt.

8.2 Pyhtää
Mahdollisen yhteistyötarpeen edellytysten kartoittamiseksi ja sitä koskevan
tarjousvalmistelun pohjustamiseksi sovittiin lentokentästä vastaavan
yrityksen ja DC-yhdistyksen edustajien tapaamisesta 15.04.
8.3 Nummela
N/A
9.4. Airveteran Oy
N/A
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8.5 Harkkoraudantien toimisto- ja varastotilan tilanne vesivahingon jälkeen
15.03. päätettiin Harkkoraudantiellä väistötilana käytetyn varastotilan
järjestelytalkoista 10.04. kello 12:00 alkaen.
Paikalla 10.04. käyneen Pohjolan mukaan työt toimistotilanamme käytetyssä
rakennuksen osassa on katon osalta ainakin osittain saatu tehdyksi, lattia
sen sijaan on tulvan jäljiltä betonipinnalla.
Kajavuori on katkaissut vuokranmaksun vesivahingon estäessä meiltä
sopimuksen mukaisen toimistotilojen käytön.
Heilala on yhteydessä tilojen ylläpidosta vastaavaan huoltomieheen tilojen
kunnostuksen aikataulujen selvittämiseksi.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena
10.05.2021, kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

