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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2015
Aika

10.08.2015, 17:00 – 18:15

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H: ki

Läsnä

Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

Fallström Pauli

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja suotuisa.
4.1. Jäsenmaksutilanne per 07.08.
- varsinaisia jäsenmaksuja on maksettu 2.397 kpl
- kannatusjäsenmaksuja 461 kpl
- yhteensä 2.858 maksanutta jäsentä

2

4.2 Fuelpro- TTT

Fuelpro tankkasi 25.6. DC- yhdistyksen toimeksiannosta TTT: n pouserista
yhdistyksen ennakkomaksamaa polttoainetta 2.831 litraa. Tarkoitus oli saada
koko ennakkomaksetusta bensamäärästä jäljellä oleva erä kerralla Fuelpro:n
kuljetukseen. Se ei kuitenkaan onnistunut, kun TTT katsoi oikeudekseen
pidättää toimittamatta olevasta loppuerästä 500 litraa ’laaduntarkastuserinä’.
TTT:lle on sen toiminnasta laadittu ja toimitettu reklamaatio, jossa ilmoitetaan
ettei DC- yhdistys hyväksy TTT:n tulkintaa asiassa, vaan edellyttää
neuvotteluja oikeudettoman tilanteen oikaisemiseksi. Heilala ja Pohjonen
tapaavat TTT:n Tuomisen asiaan liittyen elokuussa.

5 Tekniikka
5.1 RNAV- laitteisto ja koulutus
Hanke ei ole edistynyt meneillään olevan kesän ja kiireisimmän lentokauden
aikana. Asiaan palataan lentokauden loppupuolella tai mahdollisesti vasta
hallikauden alettua Vaasassa.

6 Lennot

6.1 Kauden 2015 lento-ohjelma
Suunniteltujen lentojen peruutuksia on jouduttu tekemään kuusi kertaa
lentokauden tässä vaiheessa: Tallinnan lento peruuntui liian vähäisen
lähtijöiden määrän vuoksi, 2 paikallislentoa Malmilta peruuntui liian
kovatuulisen sään vuoksi, Utin paikallislento liian vähäisen ilmoittautuneiden
määrän vuoksi, samoin Jämin toisen päivän lento ja sinne suunniteltu
paikallislento.
Loppukaudelle ei odoteta merkittäviä muutoksia alkuperäiseen
lentosuunnitelmaan. Muutama alustava kysely ryhmälentojen järjestämiseen
on harkinnassa.

6.2 Uusien lentäjien hankinta
Ei uutta ilmoitettavaa.
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7 Tähtimoottori
’Tähtimoottori’ 1/ 2015 ilmestyi huomattavasti suunniteltua myöhemmin,
vasta heinäkuun alussa.
Lehden sisältö on runsas, monipuolinen ja mielenkiintoinen. Myöhäisestä
ilmestymisajankohdasta johtuen mukana on hyvin tuoreitakin jutun aiheita,
kuten kuvareportaasi ’Lokin’ siirrosta Vantaan asuntomessualueelle.
8 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
9 Muut esille tulevat asiat
Käsiteltävänä ei ollut muita asioita.
10 Airveteran
N/A
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.09.2015 klo 17:00 alkaen
Harkkoraudantie 10:ssä.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

