Alajärven rhy

PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous
15.2.2011 klo 18.00
Kaupungintalo

1§
Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen.
2§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hautakangas ja sihteeriksi Ari
Hautakangas. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Sillanpää
ja Mikko Pitkänen.
3§
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4§
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta
5§
Paikalla todettiin olevan 21 edustajaa ja heillä käytettävissään 21 ääntä.
6§
Riistanhoitopiirin puheenvuoron käytti Asko Autio. Hän kertoi mm: Suomen
riistahallintolaista joka astuu voimaan 1.3.2011. MKJ ja riistanhoitopiirit yhdistyvät
suomen riistakeskukseksi. Pohjanmaan riistanhoitopiiri muuttuu suomen riistakeskus
pohjanmaaksi. Metsästysaikojen säätelyistä. Uuden riistahallinnon organisoitumisesta.
Vaikutukset riistanhoitoyhdistyksiin, rhy:n hallitukseen tulee maanomistajatahojen
edustaja. Hirvikanta pieneni pohjanmaan alueella. Alajärven osalta muutos -6% ja
ilmoitettu kanta suosituksien mukainen. Autio kertoi Tassu- suurpetojärjestelmästä
johon kaikki suurpeto havainnot syötetään.
7§
Esitettiin vuoden 2010 toimintakertomus, jonka kokous vahvisti.
8§
Esitettiin vuoden 2010 tilit sekä tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin.
9§
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
10 §
Esitettiin hallituksen vuodelle 2011 laatima toimintasuunnitelma, jonka kokous
vahvisti.

11 §
Esitettiin hallituksen laatima vuoden 2011 talousarvio, jonka kokous hyväksyi.
Hallitukselle päätettiin antaa valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- ja
taloussuunnitelmaan.
12 §
Rhy:n maksamat palkkiot vuodelle 2011 päätettiin pitää entisinä.

13 §
Rhy:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin Pentti Mäkelä ja Jorma
Joensuu sekä varatilintarkastajiksi Pekka sillanpää ja Taisto Kankaanpää.
14 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Tuomo Luoma-aho ja hänen
varajäseneksi Ari Hautakangas.
15 §
Valittiin ehdokkaaksi alueellisen riistaneuvoston jäseneksi (entinen riistanhoitopiirin
hallitus) Asko Autio, ja hänen varajäseneksi Tuomo Luoma-aho.
16 §
Rhy:n kokouksista ja päätöksistä päätettiin tiedottaa Järviseutu -lehdessä ja rhy:n
omilla nettisivuilla.
17 §
Hallituksen jäsenten ja/tai yhdistyksen jäsenten tekemiä ehdotuksia tai kokouksen
esityslistalle ottamia asioita ei ollut.
18 §
Muut asiat. 17.9 järjestetään hirvenhaukkukokeiden aluekarsinta sekä 1.10 Alajärven
mestaruus haukut. Toivotaan hallituksen jäsenten tiedottavan asiasta omissa
metsästysseuroissaan.
Tiedoksi annettiin riista-alan kehittämishankkeesta
19 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32
Pöytäkirjan vakuudeksi
Pentti Hautakangas
puheenjohtaja

Ari Hautakangas
sihteeri

pöytäkirjantarkastaja
Markku Sillanpää

pöytäkirjantarkastaja
Mikko Pitkänen

