Alavieskan Metsästysseura r.y.:n vuosikokous 05.05.2022 metsästysmajalla
Seuran puheenjohtaja Heli Kantola avasi kokouksen klo 18.05
Muistamiset: Autio Hannu 70 v., Erik Kääntä 50 v, Nina Koutonen KVA-LUT

1 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa.
Päätös:
Valittiin
puheenjohtajaksi
Heli Kantola
sihteeriksi
Terttu Koutonen
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi: Tuomo Kauppinen, Jani Isotalus

2 § Todetaan kokouksen laillisuus.
Päätös: Ilmoitus kotisivuilla ja Alavieska -lehdessä 28.4.2022 Todettiin kokous lailliseksi.

3 § Hyväksytään työjärjestys.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Esitetään seuran edellisen vuoden:
- toimintakertomus
- tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätös:
Seuran puheenjohtaja Heli Kantola esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.
Seuran sihteeri/rahastonhoitaja Terttu Koutonen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Kokouksen puheenjohtaja_Heli Kantola esitteli tilintarkastajien Leo Hannulan ja Matias
Hannulan lausunnon.
Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa tilinpäätös.

5 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Päätös: Myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille

6 § Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
Päätös:
Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Heli Kantola

7 § Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Päätös:
Valittiin erovuoroisten Erik Kääntä ja Mauri Marjakangas tilalle johtokuntaan Risto Anias ja
Suvi Hannula

8 § Toimitetaan kahden tilintarkastajan vaali ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
Päätös:
Valittiin tilintarkastajiksi Leo Hannula ja Matias Hannula. Varalle Erkki Kiimamaa ja Heimo
Pudas.

9 § Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta.
Päätös: Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle.

10 § Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien
henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
Päätös:
Seuran jäsenmaksu 50 € (sis. 12e SML jäsenmaksun).
Nuorisojäsen (alle 18v.) 25 € (sis. 12e SML jäsenmaksun)
Päiväkortti 15 €
Vuosikortti 70 € (mahdollisuus 1 kauriin ampumiseen, lisämaksu 50 €). Seura voi
halutessaan rajoittaa pyyntiä.
Vapaaehtoinen kannattajajäsenmaksu 12 € yli 10 ha maanvuokraajäsenille (kattaa SML:n
liiton jäsenyyden).)

11 § Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio:

Päätös: Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

12 § Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen
on sääntöjen 7:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistaviksi:
Päätös: Erotetaan jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet säännöissä määrättyjen maksujen
suorittamisen.

13 § Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
ei kokouksia 2022

14 § Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat:
Päätös: ei käsiteltäviä asioita

15 § Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.
Metsästysmajan talonmiestoiminta, Jatketaan remonttiin saakka entiseen malliin.
Peijaiset 1.10.2022
Ammunnanvalvojakoulutukseen 2023 kerätään nimet kesäkokouksessa
Kiväärijaoston puheenjohtaja valitaan kesäkokouksessa
Suvi Hannula otetaan remontin vetäjäksi

Päätetään Kokous
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

____________________________
Puheenjohtaja

____________________________
Sihteeri

____________________________
Pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Pöytäkirjantarkastaja

