1

DC-yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2021
Aika

10.05.2021, klo 18:00

Paikka

Etäkokous

Läsnä

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

Lisäksi

Munukka Petri
Pakarinen Jussi

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 18:00.
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.
4.1 Tilanne per 09.05.
- Kassatilanne normaali
- Jäsenmaksun maksaneita jäseniä 4337
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5 Tekniikka / Pakarinen:
5.1 Koneen huollon tilanne
Kolmonen on huollettu, koekäytetty ja todettu koelentokelpoiseksi.
Aikataulu koelennon ajankohdaksi täsmentyy lähipäivinä.
Alustavasti on sovittu Tony Ellosen käynnistä Vaasassa viikonloppuna
15.-16.05., jolloin tehdyt huoltotoimet saataisiin valmiiksi myös vaadittavien
dokumentointien osalta.
5.2. Polttoainehuolto
Kanairilta on saatu tarjous lentobensiinin hinnaksi.
5.3 Konttitarjous
Kanair on tarjonnut Malmilla käytössään ollutta työmaakonttia
DC-yhdistyksen hankittavaksi hintaan 1,00 €.
Päätettiin, että Tero Lius käy Malmilla tarkistamassa kontin kunnon ja
saadun tiedon perusteella päätetään jatkosta:
-

-

joko tarjouksen hyväksymisestä, johon liittyy ennakkotiedon mukaan
osittaista kontin ulkopuolisen maalipinnan uusimistarvetta sekä kontin
kuljetus kentälle
tai tarjouksen hylkäämisestä, mikäli kontin kunto ei vastaa odotuksia ja
tarpeita

5.4 Öljytilaus
Tynnyrillinen Kolmosessa käytettävää moottoriöljyä on tilattu toimitettavaksi
Ilmailumuseolle odottamaan kuljetusta edelleen Kolmosen tulevalle
seisontapaikalle.
5.5 Yhdistyksen Jeep seisontapaikalle

Pakarinen sopii järjestelyistä yhdistyksen omistaman hinausjeepin ja
hinausaisan kuljettamiseksi Kolmosen tulevalle seisontapaikalle.
6 Lennot
Lentolista pyritään julkaisemaan 24.05. mennessä.
Koronatilanteen salliessa on Lastenklinikan lennot ajoitettu lennettäväksi
13.06.
Lentojen aikatauluttamisessa on peräkkäisten lentojen lähtöaikojen välille
varattava aikaa 1:30 tuntia.
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Lennoille tulee jatkossa ilmoittautua 45 minuuttia ennen lennon ilmoitettua
lähtöaikaa.
7 Tähtimoottori
Lehden taittaminen on kahta juttua vaille valmis.
Pääkirjoitusta täydennetään tuoreilla tiedoilla tukikohtaratkaisusta.
Tähtimoottori 1/2021 lähtee jakoon jäsenistölle touko-kesäkuun taitteessa.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Pyhtää
Redstone Aero Oy on toimittanut DC-yhdistykselle tarjouksen palveluistaan.
Petäys P. vastaa tarjouksen saapuneen ja pyytää havaittuja lisätarkistuksia
ennen tarjouksen perinpohjaista käsittelyä puoleltamme.
8.3. Airveteran Oy
Airveteran Oy:n hallitus kokoontuu 11.05.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena
14.06.2021, kello 18:00 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

