LIMINGAN-TEMMEKSEN
METSÄSTYSYHDISTYS RY.

PÖYTÄKIRJA
3.6.2021

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

3.6.2021 klo 18.00Yhdistyksen metsästysmaja
22 yhdistyksen jäsentä erillisen osallistumisluettelon mukaisesti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Haataja avasi kokouksen klo 18.00 ja jakoi palkinnot pienpetopyynneistä.
Palkitsemiset:
- Eniten pienpetoja saaneista palkittiin:
* Eero Suutari (41), Tapio Järvelin (29), Esko Honka(6) ja Mauri Alasuutari (6)
- Pienpetoja pyytäneiden palkitseminen
Kaikkien pienpetoja pyytäneiden kesken arvottiin 3 palkintoa. Palkinnon saivat Mika Pulli,
Pekka Harjapää ja Urpo Karppinen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Korhonen
ja sihteeriksi valittiin Kirsi Kettunen
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Rantalakeudessa ja yhdistyksen
kotisivuilla 26.5.2021
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin pöytäkirjan tarkastajat Kettunen Rauno ja Bildo Erkki, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.

5. Esitellään ja käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
Katja Ahtiainen luki toimintakertomuksen, riistanhoitotoimikunnan toimintakertomuksen
sekä kenneljaoston toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksytty.
6. Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta
ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Toimintatarkastuskertomuksen luki ääneen Katja Ahtiainen.
Hyväksytty tilinpäätös ja vahvistettu.
Esitetty tase ja tuloslaskelma ja hyväksytty.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
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8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
Valittu Haataja Ari

9. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
päätetty että entiset jatkaa

10. Toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali
Esitetty Antti Sangi ja Tanja Halonen, jotka myös valittiin.
Varalla Tapio Korhonen ja Tissari Sami

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
Katja Ahtiainen luki toimintasuunnitelman vuodelle 2021,Liminka-Temmeksen
metsästysyhdistyksen riistanhoitotoimikunnan toimintasuunnitelman 2021, sekä Kenneljaoston
toimintasuunnitelma 2021.
Jäsenistöllä ehdotus sorsanpesinnän takaamiseksi syksylle, Liminganlahden yhtenäiskoulu
ilmoittanut kiinnostusta sorsanpesän rakennukseen liittyen.
Ei muita puheenvuoroja

12. Päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsen- ja koejäsenmaksujen suuruus ja maksupäivä sekä
metsästysmajan vuokraus
Kokous päätti liittymismaksuksi 70€ ja jäsenmaksuksi 55€. Koejäsen maksuksi kokous
päätti 55€.
Yhdistyksen majan vuokraksi päätettiin yhdistyksen jäsenille 50€/vrk ja muille 100€/vrk.
13. Vahvistetaan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden
palkkioiden määräämisestä
Katja Ahtiainen luki ääneen taloussuunnitelman, joka hyväksyttiin
Kokous päätti puheenjohtajalle ja sihteerille kummallekin palkkioksi aikuinen hirvi sekä
kilometrikorvaus.

14. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
Kokous valitsi, hallituksen esityksen mukaisesti entiset jaostot ja toimikunnat eli
hirvieläinjaosto, kenneljaosto, kilpailujaosto, maanvuokraustoimikunta,
ampumakoetoimikunta, riistanhoitotoimikunta ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA.
Hallitus esittää jousimetsästysjaostoa uudeksi jaostoksi joka hyväksyttiin Rauno Junttila
puheenjohtajaksi ja myös hyväksyttiin.
15. Vahvistetaan yhdistyksen hirvenmetsästyssäännöt
Vahvistettiin.
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16. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin
- Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:n kokouksiin Mauri Alasuutari, Pentti Jokikokko
valittu
- Oulun Seudun Ampumaurheilukeskuksen kokouksiin esitetty ja hyväksytty Hannu
Pietiläinen ja Ari Haataja

17. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Pentti Jokikokko, Jaakko Hilliaho, Pentti Halonen ja Hannu Pietiläinen
Hallitukseen valittiin entiset jäsenet.
18. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle viimeistään kokousta
edeltävän tammikuun aikana kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Ei käsiteltäviä asioita
19. Kokouksen päätös
Kokous päättyi klo 18:48

Puheenjohtaja
Tapio Korhonen

Sihteeri
Kirsi Kettunen

Pöytäkirjantarkastaja
Rauno Kettunen

Pöytäkirjantarkastaja
Erkki Bildo

