DC- yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2015
Aika

20.04.2015, 17:00 – 19:00

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki

Läsnä

Fallström Pauli
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko, sihteeri
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti

Poissa

Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
DC- yhdistyksen puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen ja
toivotti sekä vanhat jäsenet että Pauli Fallströmin uutena jäsenenä
tervetulleiksi vuosikokouksen maaliskuussa valitsemaan hallitukseen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikko Jaakkola.
Valittiin hallituksen sihteeriksi Ahti Pohjonen.
5 Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja suotuisa.
4.1. Jäsenmaksutilanne
- varsinaisia jäsenmaksuja per 20.04. on maksettu 2.231 kpl
- kannatusjäsenmaksuja 243 kpl

4.2 Malmi- Helsinki- Fuelpro
Heilala on Helsingin kaupungin edustajien kanssa käymissään neuvotteluissa
päässyt sopimukseen polttoainepousarin sijoittamisesta Malmilla Kolmosen
seisontapaikan läheisyyteen. Tarkoitusta varten on tehty vuokrasopimus 15
neliömetrin määräalasta. Vuokrahinta on 7,50 € / kuukausi, vuokrakauden
minimikesto on 1 vuosi ja takuuvuokra 500,-.
6 Tekniikka
6.1 Vaasa
VRT- huolto on teknisesti valmis, vain dokumentointiin liittyviä
tehtäviä on edelleen työn alla.
6.2. Koelento, tarkastuslennot
Koelento lennetään Vaasassa 04.05., tarkastuslennot lennetään 06.-07.05.

6.3 Sorsanpesä 04.05.
Hallikauden aikaisten huoltotöiden talkooryhmän kauden päätös pidetään
Seinäjoen Sorsanpesässä 04.05.
6.4 RNAV- laitteisto ja ohjaajien koulutus
Lentäjät ovat käsitelleet RNAV- vaihtoehtoja ja etenemistapaa hankkeen
edistämisessä.
RNAV- laitteista Garmin GNS 430 WAAS on saanut tässä vaiheessa eniten
kannatusta.
Ruohtula perehtyy vielä aiheeseen syvällisemmin alan messuilla. Ennen
lopullista päätöksentekoa hyödynnetään hänen havaintonsa ja kaikki
laitevaihtoehdoista saatu informaatio. Koulutustarve täsmentyy
tiedonhankinnan edetessä.
Aikataulu kokonaishankkeessa on vielä avoin.
6 Lennot

7.1 Uusien lentäjien hankinta
Ei uutta ilmoitettavaa.

7.2 Kauden 2015 lento-ohjelma

Lentolista on lähes valmis ja nähtävissä ja hyödynnettävissä
yhdistyksen kotisivuilla.
Hampurin retki näyttää myös toteutuvan. Alustavaa tietoa järjestäjän
kulukompensaatiosta lennon kustannusten kattamiseksi on saatu, muutamiin
täsmentäviin kysymyksiin odotetaan vielä vastausta.
7.3 Lentohinnat

Yksityiskohtaiset laskelmat lentojen välittömistä kuluista on saatu tehdyiksi.
Tuotettu uusi informaatio on otettu huomioon yksikkökustannusten
määrittelyssä erityyppisiä lentotapahtumia hinnoiteltaessa.
8 Tähtimoottori
Aineisto seuraavaa jäsenlehteä varten on pääosin valmis.
Seuraavana työvaiheena on taitto.
’Tähtimoottori’ 1/ 2015 ilmestyy kesäkuun alkuun mennessä.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Muut esille tulevat asiat
’Lokin’ messualueelle tapahtuvien kuljetusten aikaiset vakuutukset ovat
tilaajan (Vantaan asuntomessujen järjestelyorganisaatio) vastuulla.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 18.05.2015 klo 17:00 alkaen
Harkkoraudantie 10:ssä.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

