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PÖYTÄKIRJA

1§
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Vuoden 2007 pienpetokilpailun
palkitut olivat 1. Olli Parkkonen, 24 petoa 2. Timo Hänninen, 7 petoa ja 3. sijan
jakoivat Olli Neulaniemi ja Pekka Höykinpuro 6 pedolla. Pienpetokilpailuun osallistui
42 metsästäjää ja saalis oli yhteensä 105 kpl. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin
8 kpl 20 € lahjakortteja.
2§
Riistanhoitopiirin puheenvuoron käytti riistanhoidonneuvoja Juha Heikkilä. Hän kertoi mm Pohjanmaan metsäpeurakannasta ja sen seurannasta, Rhp projektista monivaikutteiset kosteikot 2008, peltopyyn alueellisen luontaisen rodun tarhauksesta
Pohjanmaalle, rauhoittamattomien lintujen pyynnin poikkeusluvista, metsästyksen
vartijoiden koulutuksesta, hirvieläinten jäljestämissopimuksista, vuoden 2008 hirvilupien hausta ja kirjallisista yhteislupasopimuksista sekä rhy:n hallituksen antamista
pyyntilupalausunnoista, vuoden 2007 hirvenmetsästyksen tuloksesta, ja tulevan syksyn hirviverotuksesta, suurpetoseurannasta ja nettipohjaisesta tiedottamisesta suurpetojen osalta.
3§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hautakangas ja sihteeriksi Jarmo
Sillanpää. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Pitkänen ja
Veikko Hakala.
4§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5§
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta
6§
Paikalla todettiin olevan 25 edustajaa ja heillä käytettävissään 25 ääntä.
7§
Sihteeri esitti vuoden 2007 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti.
8§
Sihteeri esitti vuoden 2007 tilit ylijäämältään 1 972,80 €. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin.
9§
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10 §
Sihteeri esitti hallituksen vuodelle 2008 laatiman toimintasuunnitelman, jonka kokous
vahvisti.
11 §
Sihteeri esitti hallituksen laatiman vuoden 2008 talousarvion, jonka kokous hyväksyi.
Hallitukselle päätettiin antaa valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- ja
taloussuunnitelmaan.
12 §
Rhy:n maksamat palkkiot vuodelle 2008 päätettiin pitää entisinä.
13 §
Rhy:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Jorma Joensuu sekä
varatilintarkastajiksi Pekka Sillanpää ja Taisto Kankaanpää.
14 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Asko Autio ja varalle Jarmo
Sillanpää.
15 §
Rhy:n kokouksista ja päätöksistä päätettiin tiedottaa Järviseutu -lehdessä. Käytetään
myös rhy:n ja metsästysseurojen www sivuja.
16 §
Hallituksen jäsenten ja/tai yhdistyksen jäsenten tekemiä ehdotuksia tai kokouksen
esityslistalle ottamia asioita ei ollut. Riistanhoitopiirille lähetettäviä esityksiä ei tehty.
17 §
Muut asiat
Erämessumatka tehdään Riihimäen erämessuille, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi.
Parempana lähtöajankohtana pidettiin perjantaita.
Ampumakilpailun käytäntöjä voitaisiin kehittää ja yhtenä vaihtoehtona esitettiin, että
käytetään kilpailun ratkaisevana tekijänä metsästysseurojen keskiarvotulosta. Ammuntoihin tulisi saada enemmän osallistujia. Kilpailun pääpalkintona voisi olla vasa.
Lisäksi keskusteltiin kauriinmetsästyksen käytännöistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.
18 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04
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