Länsipuolen metsästysseura ry

PÖYTÄKIRJA

Hirviseurueen kokous
Aika: su 11.09.2016 klo. 19:00
Paikka: Seuran maja
Läsnäolijat: erillinen liite (39 kpl)
1§

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Harri Runnakko. Hän mainitsi ns. vasasuojan poistumisesta, mutta oli
ehdottomasti sitä mieltä, että emähirviä ei kaadeta. Harri mainitsi myös reviiriohjelman
tarpeellisuudesta vuokrasopimusten hoidon kannalta. Ohjelma tullaan käyttöönottamaan
lähiaikoina.

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 valinta ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Valkealahti ja Antti Laukkonen.
Samat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5§

Todetaan myönnetyt kaatoluvat
Länsipuoli on mukana yhteisluvassa ja sai anomansa 20 kaatolupaa.
12 aikuista ja 16 vasaa. Lupia alkuun 16 kpl. 10 aikuista ja 12 vasaa.
18 % pankki. Peuralupia myönnettiin 2 kpl.

6§

Käsitellään tilikauden tilit ja tilintarkastajien lausunto
Tilit esiteltiin ja hyväksyttiin sellaisenaan. (ylijäämää 306,02 euroa).

7§

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 2015/2016 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. 2016 ja jako-osuudet
Hyväksyttiin jäsenet v. 2016 hirviseurueeseen ja jako-osuudet.
45 jäsentä ja 36 jako-osuutta.

11 §

Valitaan hirviseurueen johtaja ja varajohtajat
Hirviseurueen johtajaksi v. 2016 valittiin Janne Koivumäki.
Varajohtajat: Harri Runnakko, Timo Avara, Mikko Taipalus, Marko Valkealahti ja
Esko Taipalus.

12 §

Valitaan jäsenet koiraseurueeseen ja seurueen johtaja ja varajohtajat
Valittiin koiraporukka: Antti Laukkonen 1 joht. Simo Heinonen 2 joht. Jorma Kiviniemi 3 joht.
Sami Heinonen 4 joht. Teuvo Kallioniemi, Sami Kallioniemi, Vesa Mäkynen ja Aarne Ijas.

Kolmen metsästysviikonlopun jälkeen katsotaan, miten metsästys on sujunut ja päätetään sen
jälkeen, miten jatketaan.

13 §

Tarkistetaan seurueen säännöt
Sääntöihin lisätään ensimmäinen jahtipäivä poissaolopäiväksi, jos ei ole silloin mukana.
Tätä syksyä koskevaksi säännöksi sovittiin, että jos ampuu 6 – 10 piikkisen hirvisonnin,
siitä seuraa 100:n euron sakko ja sarvet laitettuna 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 2016 hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 15.10.2016. klo 7:00.
Pakollisia metsästyspäiviä ovat myös seuraavan viikon maanantai 17.10 ja tiistai 18.10.
Tästä eteenpäin ainoastaan lauantait ja sunnuntait ovat pakollisia metsästyspäiviä.
Perjantait ovat vapaaehtoisia päiviä, toimivat kuitenkin korvaavina jahtipäivinä.

b) Perustetaan paloitteluryhmä. Nylky ja siivous entisellä tavalla.
Paloitteluporukkaan valittiin: Aarne Ijas, Jorma Katajamäki, Jorma Kiviniemi,
Teuvo Kivistö, Antti Laukkonen, Vesa Mäkynen, Matti Saarimäki, Jouko Salmela
Martti Seppälä, Lasse Vehkakoski, Tauno Mäntylä ja Tuomas Karjala, Tuomas kirjaa ketä on paikalla.
c) Esko Runnakko ja Jouko Takala hoitavat hirvennahkojen suolauksen, heille ei tule muita
velvoitteita, kuten nylkyä tai siivousta.
16§

Maanomistajien hirvipeijaiset
Keskusteltiin maanomistajille järjestettävistä peijaisista. Aluksi puhuttiin Länsipuolen
maamiesseurassa, mutta kokouksen jälkeen onkin ilmennyt, että pitovuorossa on Kaukolan
kylätalo. Ruokailu järjestetään kylätalolla, aika päätetään aloituspäivänä.

17§

Mahdolliset yhteiset talkoot
Päätettiin, ettei yhteisiä talkoita järjestetä.

18 §

Jäsenten esittämät asiat
Janne Koivumäki ilmoitti, ettei hirvimetsälle hyväksytä muuta vaatetusta kuin mitä laki vaatii.

19 §

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

20 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35

__________________________
Harri Runnakko
Puheenjohtaja

_______________________
Aimo Koivumäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
___________________________

________________________

