Länsipuolen metsästysseura

PÖYTÄKIRJA

Hirviseurueen kokous
Aika: Su 07.09.2014 klo.19.00
Paikka: Seuran maja
Läsnäolijat: erillinen liite.(38kpl)

1§

Kokouksen avaus.
Kokouksen avasi Harri Runnakko.

2§

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko. Sihteeriksi Aimo Koivumäki.

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Koivumäki ja Marko Valkealahti.
Samat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5§

Todetaan myönnetyt kaatoluvat.
Länsipuoli on mukana yhteisluvassa ja sai anomansa 19 kaatolupaa.
12 aikuista ja 14 vasaa. Lupia alkuun 14 kpl. 10 vasaa ja 9 aikuista.
25 % pankki. Peuralupia myönnettiin 2 kpl.

6§

Käsitellään tilikauden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
Tilit esiteltiin ja hyväksyttiin sellaisenaan.(alijäämää 3,40 euroa).

7§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 2013/2014 tileistä tilivelvollisille.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8§

Valitaan tilinpitäjä.
Tilinpitäjäksi valittiin Esko Runnakko.

9§

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajiksi valittiin Esko Taipalus ja Mikko Taipalus,
varalle Antti Laukkonen.

10 §

Hyväksytään jäsenet hirviseurueeseen v. 2014 ja jako-osuudet.
Hyväksyttiin jäsenet v. 2014 hirviseurueeseen ja jako-osuudet.
46 jäsentä ja 35 jako-osuutta.

11 §

Valitaan hirviseurueen johtaja ja varajohtajat.
Hirviseurueen johtajaksi v.2014 valittiin Aimo Koivumäki.
Varajohtajat: Harri Runnakko, Janne Koivumäki, Esko Taipalus, Kimmo Mustalahti ja Mikko
Taipalus.

12 §

Valitaan jäsenet koiraseurueeseen ja seurueen johtaja ja varajohtajat.
Koiraseurueeseen valittiin: Antti Laukkonen, Simo Heinonen, Sami Heinonen, Teuvo
Kallioniemi, Pirkka-Pekka Kallioniemi, Sami Kallioniemi, Juha Erkinheimo, Jorma Kiviniemi,
Aarne Ijas, Vesa Mäkynen ja Veijo Ylä-Kojola
Koiraseurueen johtajaksi valittiin Antti Laukkonen ja varajohtajiksi
Simo Heinonen, Jorma Kiviniemi ja Sami Heinonen.

13 §

Tarkistetaan seurueen säännöt.
Kokouksessa tehtiin kaksi sääntömuutosta, päätettiin, että 15 vuotta täyttänyt seurueen jäsen
voi osallistua ampujana jahtiin. Toinen muutos koski uuden jäsenen pakollisia ajopäiviä,
päätettiin, että uusi jäsen toimii niin kauan ajomiehen kun puolet alkuperäisistä luvista on
käytetty tai kun hän on ajanut kuusi ajopäivää.

14 §

Päätetään ampumalavojen korjauksista, sekä uusien tekemisistä.
Päätettiin, että jokainen lihaosuus tekee uuden ampumalavan ja toimittaa sen paikalle.
Passilinjat tarkistetaan viimevuotiseen tapaan.

15 §

Päätetään syksyn hirvijahdista.
a) Syksyn 2014 hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 11.10.2014. klo 7.00.
Pakollisia metsästyspäiviä ovat myös seuraavan viikon maanantai 13.10 ja tiistai 14.10,
Tästä eteenpäin ainoastaan lauantait ja sunnuntait ovat pakollisia metsästyspäiviä. Perjantait
ovat korvaavia päiviä.
b) Perustetaan paloitteluryhmä (liite), nylky ja pesu entisellä tavalla.
c) Esko Runnakko ja Jouko Takala hoitavat hirvennahkojen suolauksen, heille ei tule muita
velvoitteita, kuten nylkyä tai siivousta.

16 §

Peijaisten järjestäminen
Maanvuokraajille ja seuran jäsenille, sekä seuran alueella asuville järjestetään hirvipeijaiset
Länsipuolen Maamiesseuralla 1.11.2014.
Peijaisia koskeva palaveri pidetään ensimmäisen jahtipäivän iltana.

17 §

Jäsenten esittämät asiat
Harri kertoi piirin järjestämistä hirvijohtajien koulutustilaisuuksista ja toivoi kaikkien
valittujen varajohtajien osallistuvan koulutukseen.

18 §

Arvotaan numerot seurueen jäsenille sekä ensimmäinen ajoryhmä.
Numerot arvottiin jäsenille, 2 ryhmä ajaa aamun ensimmäisen ajon.

19 §

Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.35

__________________________
Harri Runnakko
Puheenjohtaja

_______________________
Aimo Koivumäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat

______________________
Janne Koivumäki

____________________
Marko Valkealahti

