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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2018
Aika

05.02.2018, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
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
4.1 Tilanne 3.2.

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on
hyvä, ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Kassatilanne hyvä. Lahjoitus on kirjautunut yhdistyksen käyttelytilille, jolta se
siirretään myöhemmin korjausrahastotilille.
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Tähtimoottorin veloittamattomat ilmoitustulot kartoitetaan ja päätetään niiden
jälkikäteisestä veloitusmenettelystä. Asian käytännön järjestelyistä vastaa
työryhmä (Petäys P., Heilala, Pohjola ja Kajavuori), joka kokoontuu
yhdistyksen toimistolla 12.02. kello 17:30.
5 Vuosikokous 28.02.
-

käytiin läpi hallituksen ehdotus seuraavan hallituksen kokoonpanoksi

-

käytiin läpi ja allekirjoitettiin hallituksen toimesta tilinpäätös 2017

-

käytiin läpi hallituksen tulo- ja menoarvio 2018

-

käytiin läpi muut vuosikokousdokumentit, muun muassa päivitetty agenda

-

todettiin, että vuosikokouskutsu julkaistaan HS:ssa 10.02.

6 Tekniikka
6.1 Huollon tilanne
Meneillään olevat huoltotyöt etenevät suunnitellun mukaisesti.
PRT- työtunteja on kertynyt tähän mennessä 1700 - 1800.
6.2 Hankinnat
Tiedossa olevat varaosa- ja tarviketilaukset on tehty ja osin jo
toimitettu.
7 Lennot
Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidettiin suunnitellun mukaisesti
18.01.
Tulevan kauden lentolista julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 28.02.
8 Tähtimoottori
Vuoden 2018 ensimmäinen lehti ilmestyy hallituksen päätoksen mukaisesti
huhtikuun loppuun mennessä.

9 Muut esille tulevat asiat

9.1 Esitys kunniajäsenyydestä vuosikokoukselle
Hallituksen valmistelema esitys koskien kunniajäsenyyttä käsittelevää
aloitetta esitellään jäsenistön päätettäväksi vuosikokouksessa 28.02.
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9.2 Nummela & Pyhtää:
Nummela: Pentti Niemi on tehnyt kenttähankkeen johdon
pyytämänä selvityksen muun muassa DC- yhdistyksen
käyttämien poltto- ja voiteluaineiden määrästä, kausittaisesta
laskujen lukumäärästä ja tarvittavien paikallispalvelujen
tarpeesta.
Seuraava kokous Nummelassa on 10.02., Heilala ja Petäys P. osallistuvat.
Pyhtää: tilanne ennallaan.
9.3 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset
Hakuaika 16.12.2017 - 31.01.2018.
Heilala on laatinut ja lähettänyt hakemuksen määräaikaan mennessä.
Hakemukseen on pyydetty vähäisiä tarkennuksia, jotka toimitetaan asian
käsittelijöille (Heilala).

9.4 Ensiapukurssi 04.04.
Ensiapukurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti lentävälle henkilöstölle,
järjestetään Suomen Ilmailuliiton tiloissa 04.04. kello 18:00 - 20:00.

9.5 DC-3 TRI -koulutus
Suunnitteilla olevan koulutuksen tavoitteena on tulevan
lentokauden aikana hankkia Munukalle ja Tarmalle DC-3
-tyyppikouluttajan pätevyydet.
Pidemmän tähtäyksen tavoitteena on hankkia heille
pätevyydet toimia myös tarkastajina.
9.6 Airveteran Oy
N/A
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9.7 Matka- ja kululaskutuksiin käytettävä yhdistyksen laskutuslomaketta
Matka- ja kululaskutukset tulee tehdä DC-yhdistyksen yhteistä
laskutuspohjaa käyttäen, joka löytyy Dropboxista.
Viime kuukausina laskutuksissa on esiintynyt monenkirjavia omatekoisia
laskumalleja, joiden tulkitseminen vaatii turhaa ylimääräistä työtä.
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään Ilmailumuseon neuvottelutilassa
28.02. kello 16:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

