MULON RIISTAMIEHET RY
TALVIKOKOUS
AIKA:
Torstai 2.2.2016 klo 18.00
PAIKKA: St1 Reijola
PÖYTÄKIRJA

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Santtu Väkeväinen, sihteeriksi Ossi Laakkonen,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouni Turunen ja Juha Kervinen.
3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja äänivaltaiseksi.
Paikalla 16 henkilöä.
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
5) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä
vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.
Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalla ja muille tilivelvollisille.
7) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Santtu Väkeväinen.
8) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Johtokunnannassa jatkaa edellisen vuoden jäsenet; Juha Kervinen, Reino Kervinen, Tarmo
Tanskanen, Jouni Turunen, Esko Kauhanen ja Petri Väänänen.
Sihteerinä jatkaa Ossi Laakkonen.
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 vahvistetaan (liite). Ei riistanhoitovelvoitemaksua toistaiseksi.
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 35€. Muut maksut pysyvät ennallaan.
Maksuja maksettaessa luvan/maksun käyttäjän nimi selvästi viestikenttään. Jäsenmaksut
maksettava viitteen kanssa.
12) Puheenjohtajalle, hirvijohtajalle ja sihteerille maksettavat korvaukset
Korvaukset pysyvät ennallaan.
13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio (liite).
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin. Riistanhoito- ja Kennel-piiri.
RH-piirin kokoukseen Reino Kervinen, varalla Matti Kervinen.
Kennel-piirin kokouksiin Arvo Sorsa ja Matti Kervinen.
15) Vuoden 2016 erä- ja kennelmiehen valinta
Vuoden erämieheksi valittiin Aki Väänänen ja kennelmieheksi Petri Väänänen.
16) Muut asiat
- Rakennetaan kesällä lukittava katos aggrekaatille. Sarjoitetaan lukko majan kanssa samalla
avaimelle. Arvo Sorsa toimittaa puutavarat.
- Koiranäyttelyihin ei pääse mukaan jos seuralla ei ole kennel-/nuorisotoimintaa. Järjestetään
toimintaa.
- Mulon vesiosuuskunnan alueet muuttuu maksullisiksi vesilintujen osalta. Lupia saa ST1:ltä.
Pienriistan metsästys edelleen ilmaista.
- Reijolan eläkkeensaajat ovat pyytäneet majaa käyttöön, sovittiin että voi käyttää ilman
korvausta.
- Tien sorastus tehdään rahatilanteen salliessa 2018.
- Sihteeri maksaa lainan pois helmikuun aikana.
- Kartta- ja maanvuokra-asioita selvitellään kevään aikana. Sihteeri kutsuu porukan kasaan.
Mukana Matti Kervinen, Reino Kervinen, Petri Väänänen, Heikki Kervinen, Arvo Sorsa ja Ossi
Laakkonen. Ajankohta alustavasti huhtikuun 1. viikolla.

17) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:35.
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