MULON RIISTAMIEHET RY
TALVIKOKOUS
AIKA:
Sunnuntai 31.1.2016 klo 16.00
PAIKKA: St1 Reijola
PÖYTÄKIRJA
1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:05

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin puheenjohtajaksi Asko Vesalainen, sihteeriksi Ossi Laakkonen,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juha Kervinen ja Reino Kervinen

3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4) Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja
tilinpäätöksen vahvistamisesta
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
toiminnantarkastajan lausunnon. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille
Myönnetään vastuuvapaus kaikille asianosaisille

7) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Nykyinen puheenjohtaja ilmoitti ettei ole käytettävissä. Ehdotettu Santtu
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Väkeväistä, joka valittiin yksimielisesti.
8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Sovittiin että nykyinen johtokunta Juha Kervinen, Reino Kervinen, Tarmo
Tanskanen, Jouni Turunen, Esko Kauhanen ja Petri Väänänen jatkaa toisen
vuoden. Ensi vuonna erovuorossa Esko Kauhanen, Jouni Turunen ja Petri
Väänänen.

9) Toimitetaan toiminnantarkastajan ja varamiehen vaali alkaneelle
toimintavuodelle
Toiminnan tarkastajana jatkaa Esa Kärnä. Varamiehenä Jorma Kervinen.
10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta
varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta
Toimintasuunnitelma (liite) vahvistettu. Johtokunta selvittää toimintamallin,
jonka avulla mahdollisen riistanhoitovelvoitteen seuraaminen voidaan tehdä
järkevällä tavalla. Esitys tehdään kesäkokouksessa.
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Kaikki maksut säilyvät ennallaan. Maksuja maksettaessa täytyy laittaa
viestikenttään maksajan nimi ja maksun tarkoitus.

12) Puheenjohtajalle, hirvijohtajalle ja sihteerille maksettavat korvaukset
Puheenjohtajalle ja hirvijohtajalle 100€/vuosi, sihteerille 150€/vuosi.

13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
Sihteeri esitti tulo- ja menoarvion (liite), joka vahvistettiin.

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
RH-piirin kokoukseen Matti Kervinen, mukaan menee Santtu Väkeväinen ja
Reino Kervinen. Kennel-piirin kokouksiin Reino Kervinen, mukaan myös
Matti Kervinen ja Arvo Sorsa.
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15) Vuoden 2015 erä- ja kennelmiehen valinta
Vuoden erämieheksi valittiin Juha-Matti Kervinen ja vuoden kennelmieheksi
Marko Nevalainen. Onnittelut molemmille!

16) Luppotuvan korjaus ja käyttö jatkossa
Piipunkorjaustalkoot järjestetään keväällä kun kelit lämpenevät. Otetaan
piippu pois ja puhdistetaan se ja tarvittaessa eristetään piipun ja majan
rakenteiden väli palovillalla.
Maja on tällä hetkellä käyttökiellossa ja sihteeri hoitaa majan oveen lukon.
Avaimen saa sihteeriltä lainaan ja seuran jäsenet voivat kopioida sen itselleen.
Avainta voi lainata ulkopuolisille mutta täytyy huolehtia että avaimen lainaaja
on aina tiedossa. Jos onnistuu niin annetaan jäsenien nimet esim. Prisman
suutarille, mistä majan avaimen voi käydä ostamassa, vain jäsenet voi ostaa
avaimen. Asiasta ilmoitetaan seuran sivuilla.
Majalla laitetaan pelastuslaitoksen pelastusohjeet sekä Sorsapurontien varteen
numerokyltti, sihteeri hoitaa.

17) Muut asiat
Johtokunta päättää jäsenmaksujen maksun jälkeen miten paljon pankkilainaa
lyhennetään.
Johtokunta hankkii uuden vuoden kennelmiehen pystin.
SRVA koulutus 8.3. klo 18 Hotelli Julie.
Ammunnanvalvojakorttikoulutus 24.5. klo 18.00 Hotelli Julie.
Hirvijohtajakoulutus 13.9. Hotelli Julie.
Seuran ammutusvuoro Hammaslahden ampumaradalla 30.7. ja 6.8. klo 10.00.
Hirvisääntömuutos esitetään kesäkokouksessa. Sisältö seuraavanlainen:
-

Jokaisen hirvenmetsästäjän pitää käydä ampumassa ampumaradalla
todistetusti joka vuosi

-

Hirvenmetsästäjä voi olla mukana vain yhdessä seurassa kerralla

Johtokunta muotoilee esityksen joka laitetaan kesäkokouksen esityslistaan

18) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:21.
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Asko Vesalainen, pj

Ossi Laakkonen, siht.

Reino Kervinen, pöytäkirjantarkastaja

Juha Kervinen,

pöytäkirjantarkastaja
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