Länsipuolen metsästysseura ry

Pöytäkirja

Vuosikokous / Talvikokous
Aika: 29.1.2016 klo 19.00
Paikka: Seuran maja (läsnä 14 seuran jäsentä, liite)
1 § Kokouksen avaus
Harri Runnakko avasi kokouksen. Harri mainitsi avauspuheessaan jäsenmäärän kasvusta.
Jäsenmäärä on nyt 192, joista jäsenmaksun maksaneita 181 kpl. Harri mainitsi myös seuran alueella
nähdystä uudesta lajista, villisiasta, joka nähtiin hirvipassissa.
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tynjälä 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 Jari Taipalus ja Vesa Mäkynen. Samat valittiin myös
ääntenlaskijoiksi.
5 § Seuran toimintakertomuksen vuodelta 2015 hyväksyminen
Sihteeri luki seuran v. 2015 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin ilman lisäyksiä.
6 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2015
Tilinpäätös hyväksyttiin vuodelta 2015. Tilit olivat ylijäämäiset 3359,76 euroa.
7 § Tili - ja vastuuvapauden myöntäminen
Vastuuvapaus vuoden 2015 tileistä myönnettiin tilivelvollisille.
8 § Seuran/johtokunnan puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Harri Runnakko.
9 § Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa olleet Martti Seppälä ja Timo Avara valittiin uudelleen.
10 § Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta vuodelle 2016
Tilintarkastajiksi valittiin Esko Taipalus ja Antti Laukkonen, varalle Mikko Taipalus.
11 § Toiminta - ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016
Toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma hyväksyttiin sihteerin esittämässä muodossa.
12 § Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2016
Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sihteerin esittämässä muodossa.
13 § Päätetään seuran toimihenkilöiden palkkioista
Päätettiin maksaa kulukorvausta puheenjohtajalle, sihteerille ja kilpailujaoston puheenjohtajalle 40
euroa/vuosi.
14 § Päätetään seuran liittymismaksujen ja jäsenmaksun suuruus
Kokouksessa päätettiin seuran jäsenmaksuksi 20,00 euroa.
Liittymismaksuiksi päätettiin seuran ulkopuolisilta 200,00 €, maanvuokraajilta 50,00 € ja seuran
alueella asuvilta (ei maanvuokraajat) 100,00 €. Maanvuokraajien ruokakuntaan kuuluvilla
liittymismaksu on 100,00 euroa.
Uusilta hirvimiehiltä peritään 50,00 euroa.
Rata- ja majanvuokra pysyivät entisenä, samoin ratamaksut ammunnoissa.

15 § Valitaan jäsenet jaostoihin (hirvi-, kennel- ja kilpailujaosto)
Kilpailujaostoon valittiin seuraavat henkilöt:
Matti Saarimäki pj. jäsenet: Aimo ja Janne Koivumäki, Esko ja Harri Runnakko, Esko Taipalus,
Antti Laukkonen, Asko Raiski, Petri Kaukola ja Tauno Mäntylä.
Hirvijaostoon valittiin seuraavat henkilöt:
Aimo Koivumäki pj. jäsenet: Harri ja Esko Runnakko, Mikko Taipalus, Martti Seppälä, Timo
Avara, Esko Taipalus, Martti Seppälä, Matti Saarimäki, Jorma Kiviniemi ja Janne Koivumäki.
Kenneljaostoon valittiin seuraavat henkilöt:
Antti Laukkonen pj. jäsenet: Jorma Kiviniemi, Jari Lamminpää, Sami Heinonen, Simo Heinonen,
Jari Jussila ja Teuvo Kallioniemi.
16§ Käsitellään uudet jäsenanomukset
Seuran uusiksi jäseniksi valittiin: Lampinen Tanja Marketta ja Lounatvuori Jyrki.
17§ Päätetään miten rhy:n kokouksessa edustetaan poissa olevia jäseniä
Päätettiin, että kokoukseen osallistujat hommaavat valtakirjoja mahdollista äänestystä varten.
18 § Päätetään rhy:lle tehtävistä aloitteista
Esityksiä ei ollut.
19 § Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehet Sml:n piirikokoukseen
Päätettiin, että Harri Runnakko hommaa seuran edustajat ko. kokoukseen.
20 § Määritellään ratavuokran suuruus ampumakokeen osalta
Kokous esittää samaa kuin aiemmin, eli 50 % ampumakoetuotosta.
21 § Talonmiehen ja radanhoitajien valinta
Talonmieheksi ei valittu varsinaisesta ketään, vaan asiaa hoitavat pj ja siht. Radan hoitajiksi valittiin
Jari Kivistö, Aimo Koivumäki ja Veikko Lundberg. Näille valituille ei tule työvuoroja syksyn
työvuorolistaan.
22 § Käsitellään seuran jäsenten johtokunnalle tekemät esitykset (3 viikkoa ennen kokousta)
Johtokunta esitteli kolme investointihanketta, jotka olivat uusi takka vanhalle puolelle, vesivessa ja
kota. Kokouksessa eniten kannatusta sai kodan rakentaminen, Johtokunnalle annettiin valtuudet
viedä asiaa eteenpäin. Kustannusarvion ylärajaksi määritettiin 8000,00 euroa.
23 § Muut asiat
Suoritettiin pienpetokilpailun arvonta. Arvonnassa oli 3 kpl 50,00 euron lahjakorttia Kimmo
Mastomäelle. Voitot osuivat Harri ja Esko Runnakolle, sekä Jari Lamminpäälle.
Tässä pykälässä, seuran puheenjohtaja Harri Runnakko esitti Aimo Koivumäelle seuran
kunniajäsennyttyyttä, joka myös hyväksyttiin.
Simo Heinonen kyseli mahdollisuutta järjestää seuran puitteissa hirvenhaukkukokeet, joiden
nimeksi tulisi Timanttihaukut. Kokouksessa päätettiin antaa valtuudet Kenneljaostolle hoitaa asiaa.
24 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen vakuudeksi:

-------------------------------------Heikki Tynjälä puheenjohtaja

…....................................................
Aimo Koivumäki siht.

Pöytäkirja tarkastajat:

…...............................................

….......................................................

