Länsipuolen metsästysseura ry

PÖYTÄKIRJA

Hirviseurueen kokous
Aika:
Su 6.9.2015 klo.19.00
Paikka:
Seuran maja
Läsnäolijat: erillinen liite.(32kpl)

1§

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Harri Runnakko.

2§

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

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Kallioniemi ja Simo Heinonen.
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 (ylijäämää 368,64 euroa).

7§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 2014/2015 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. 2015 ja jako-osuudet
Hyväksyttiin jäsenet v. 2015 hirviseurueeseen ja jako-osuudet.
43 jäsentä, 36 jako-osuutta.

11 §

Valitaan hirviseurueen johtaja ja varajohtajat
Hirviseurueen johtajaksi v.2015 valittiin Janne Koivumäki.
Varajohtajat: Harri Runnakko, Timo Avara, Esko Taipalus, Kimmo Mustalahti, Antti
Laukkonen ja Jari Jussila.

12 §

Valitaan jäsenet koiraseurueeseen ja seurueen johtaja ja varajohtajat
Koiraseuruetta ei perustettu, vaan päätettiin yhteisjahdista koko seurueen kesken.
Metsästys tapahtuu pääosin koirametsästyksenä kahdessa ryhmässä. Tarvittaessa suoritetaan
ajometsästystä koko seurueen voimin. Johtajisto päättää omassa palaverissaan tarkemmin
metsästyksen kulusta. Ensi syksynä päätetään jatketaanko tätä metsästystapaa jatkossa.

13 §

Tarkistetaan seurueen säännöt
Sääntöihin ei tehty varsinaisia muutoksia. Metsästyksenjohtaja sai valtuudet poiketa
säännöistä, eli antaa lupa ampua toinenkin hirvi ilman pistämistä.
Tätä syksyä koskevaksi säännöksi sovittiin, että jos ampuu 5 – 10 piikkisen hirvisonnin, niin
siitä seuraa 100 euron sakko ja sarvet kuuluu seuralle.

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 2015 hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 10.10.2015. klo 7.00.
Pakollisia metsästyspäiviä ovat myös seuraavan viikon maanantai 12.10 ja tiistai 13.10.
Tästä eteenpäin ainoastaan lauantait ja sunnuntait ovat pakollisia metsästyspäiviä.
Perjantait ovat vapaaehtoisia päiviä, toimivat kuitenkin korvaavina jahtipäivinä.
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§

Mahdolliset yhteiset talkoot
Talkoot pidetään la. 3.10 klo 9.00. Ei osallistumispakkoa.

17 §

Jäsenten esittämät asiat
Tässä kohdassa sovittiin, että Esko Taipalus täyttää kaatotilaston ja ottaa gps-koodinaatit.
Esko lupasi myös kuskata kaadetut hirvet majalle.
Päätettiin ostaa Teuvakeitin Teuvo Kallioniemeltä hintaan 150,00 euroa.

.
18 §

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

19 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.35.

__________________________
Harri Runnakko
Puheenjohtaja

______________________
Aimo Koivumäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat

___________________________
Teuvo Kallioniemi
Teuvo Kallioniemi

_______________________
Simo Heinonen
Simo Heinonen

