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Läsnäolijat: erillinen liite

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Saarimäki..
Sihteeriksi Aimo Koivumäki
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
.
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Laukkonen ja Jorma Kiviniemi.
Ääntenlaskijoiksi valittiin samat
5 § Seuran toimintakertomuksen hyväksyminen
Kokoukselle esiteltiin johtokunnan laatima seuran toimintakertomus vuodelta 2013, joka
hyväksyttiin.
6 § Tilinpäätöksen hyväksyminen
Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.
7 § Tili - ja vastuuvapauden myöntäminen
Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille päätettiin myöntää tili - ja vastuuvapaus vuodelta
2013.
8 § Seuran/johtokunnan puheenjohtajan vaali
Seuran puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2014 Harri Runnakko.
9 § Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle.
Teuvo Kallioniemi valittiin uudelleen, Jani Saunamaan tilalle valittiin Tero Ala-Heikkilä.
.
10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta vuodelle 2014.
Vuoden 2014 tilintarkastajiksi valittiin Antti Laukkonen ja Esko Taipalus sekä heidän
varamiehekseen Mikko Taipalus.
11 § Toiminta - ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014.
Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta - ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2014.
Jaostoja: Hirvi, Kilpailu ja Kennel. ( nimet toimintasuunnitelmassa )

12 § Tulo - ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2014
Vuoden 2014 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esittämässä muodossa.
(tarkemmin toimintasuunnitelmassa ).

13§ Jäsenanomukset
Mäkynen Vesa Jaakko valittiin seuran jäseniksi, samoin Vainio Jani Kristian, kummallakin
jäsenyydehtona on pysyminen samassa taloudessa nykyisen puolison- / avopuolison kanssa.
Aitola Kari Juhanin jäsenyysanomus evättiin äänin 13 – 2.
Sauhke Sauli Sakarin jäsenyys evättiin.
14§ Rhy:n kokous.
Kokous on kaupungintalolla 4.2. 2014, toivottiin runsasta osanottoa kokoukseen.
15 § Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehet Sml:n piirikokoukseen.
Edustajiksi kokoukseen valittiin: Matti Saarimäki, Aimo Koivumäki, Timo Avara,
Tero Ala-Heikkilä, varalle Antti Laukkonen. Kennelpiirin kokoukseen kenneljaosto valitsee
edustajat keskuudestaan.
Sml:n kokous on Alavudella 12.4.2014.
16§ Ratavuokran suuruus hirvenammunta kokeen osalta.
Päätettiin esittää Alavuden-Töysän rhy:lle, että Länsimajalla ammutuista
hirvenammuntakokeista maksettaisiin saman suuruinen vuokra kuten aiemmin,
eli puolet koetuotosta
17 § Talonmiehen ja radanhoitajien valinta
Harri Runnakko hoitaa vuokrauksen ja toimii talon vastaavana..
Majan ja saunan siivouksen hoitaa seuran omissa tapahtumissa, kuten hirvenjuoksu,
kokoukset ym. seuran omat jäsenet. Siivoojat nimetään kevään aikana jaettavassa
työvuorolistassa.
Jos majan vuokraa ulkopuolinen tai seuran jäsen, jotka eivät suorita siivousta, niin siitä
peritään maksua 50 euroa. Tästä summasta maksetaan siivoojalle 30 euroa, joten seuran
osuudeksi jää 20 euroa. Nämä siivoojat valitaan erikseen.
Radan hoitajana toimii Keijo Hakala, Jari Lamminpää, Jari Kivistö.
18 §

Muut asiat
- Pilkkikisat Sulkavaa vastaan 22.3.2014.
- Keskusteltiin eduskuntaan tutustumisesta, Matti Saarimäki on yhdysmiehenä.
- Johtokunta sai valtuuden ostaa uusi grilli..

19 §

Kokouksenpäättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo n.20.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________________________
Matti Saarimäki
Puhj.

___________________________________
Aimo Koivumäki
Siht.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

____________________________________
Antti Laukkonen

___________________________________
Jorma Kiviniemi

