Eurajoen Metsästysseura ry
Vuosikokous 2019 pöytäkirja
Aika
Paikka
Läsnä

: 24.01.2019 18.30
: Onsanpirtti
: 28 henkilöä (osanottajaluettelo liitteenä)

Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Hannu Kivikkola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. Ajasta
ikuisuuteen siirtyivat seuran jasenista pitkanlinjan aktiivi Olavi Katila ja Pasi Rosvall.
Merkkipaivia viettivat Heikki Juvala 80, Raimo Ruohola 80, Heimo Saarinen 70 ja Mika
Vetelasuo 50.
Pienpetokilpailun tulokset: 1. Leväniemi Kimmo, 2. Lähde Pentti ja 3. Lainio Jussi
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat
myös ääntenlaskijoina
- puheenjohtajaksi valittiin Juhani Norokallio
- sihteeriksi valittiin Henri Huhtamaa
- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Leväsuo ja Vesa Kuittinen, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
- todettiin, että kokouskutsu on ollut lehdissä seuraavasti:
Länsi-Suomi
10. ja 17.1.2019
Raumalainen
9.1.2019
eli kokous on kutsuttu kokoon laillisesti (7 päivää ennen kokousta)3. Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin
4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
- sihteeri luki johtokunnan laatiman toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin lisäyksellä
5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden
perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
- seuran puheenjohtaja Kivikkola esitti tilit ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
7. Toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali
- puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Kivikkola
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
- Erovuoroiset johtokunnanjäsenet Viljamaa, Savolainen ja Pere
- Johtokuntaan valittiin uudelleen Viljamaa, Savolainen ja Pere
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9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
- toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Norokallio ja Martti Lehtinen,
- varalle Tero Tamminen ja Mika Veteläsuo
10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten
- hyväksyttiin puheenjohtajan lukema johtokunnan laatiman toiminta- ja
riistanhoitosuunnitelman kuluvaa toimintakautta varten.
11. Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen
metsänvartioiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä
- Kivikkola luki johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin
- toimihenkilöiden palkkioita ei edelleenkään makseta
12. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
- jäsenmaksuja ei korotettu
liittymismaksu
jäsenmaksu
- maanomistaja, ei metsästävä
0 €,
0€
- maanomistaja, metsästävä
0€
30 €
- maksava jäsen
700 €
100 €
- vuosikorttijäsen
0€
200€
- vieraskortti hlö/vrk
20 €
- vieraskortti mm. Koira ja muu
0€
- nuorisojäsenmaksu
10 €
13. Valitaan tarpeelliset jaostot
- toimikunnan vetäjät saavat valita sopivan ryhmän, vetäjiksi valittiin seuraavat henkilöt:
-

riistanhoitotoimikunta
kenneltoimikunta
metsäkirkkotoimikunta
kiinteistönhoitotoimikunta
ampumatoimikunta
maanvuokraustoimikunta
nuoriso- ja koulutustoimikunta

Kimmo Leväniemi
Petri Lammila
johtokunta
Hannu Kivikkola
Harri Koski
Markku Wallenius
Petteri Kuusisto
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14. Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnäolevista
jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
Jäseniksi hakeneet: johtokunta puoltaa
Luoma Juha-Matti ja Leppänen Sakari
Hyväksyttiin jäseniksi
Vuosikorttijäsenyyttä hakeneet: johtokunta puoltaa
Hietamäki Minttu, Kiviniitty Jouko ja Löppönen Mikko
Hyväksyttiin vuosikorttijäseniksi
Maanomistajajäseniksi liittyneet:
Suominen Jaakko, Saloma Jari-Pekka, Vehmanen Arto, Leskinen Topi
15. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
- Ei käsiteltävää
16. Päätetään, miten rhy:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan
- jokainen jäsen edustaa itseään, poissaolevia edustetaan valtakirjalla, joita yhdellä jäsenellä voi
olla enintään 5
17. Päätetään toimialueen rhy:lle tehtävistä aloitteista
- Ei aloitteita
18. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
- Jäsenkortin muuttaminen takaisin kaksisivuiseksi Riista-palveluiden tulon myötä aiheutti pientä
keskustelua
- Supiloukkuja toivottiin tehtävän lisää talkoilla
19. Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja kiitti läsnä olevia ja päätti kokouksen klo 20.42.

________________________
Pj. Juhani Norokallio

_________________________
siht. Henri Huhtamaa

________________________
pkt. Vesa Kuittinen

_________________________
pkt. Mika Veteläsuo

