MAAKESKEN METSÄSTÄJÄT ry.
Talvikokous
Aika:
14.02.2021 klo.15:00
Paikka: Maakesken Rientola
Läsnäolijat: erillinen liite

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Laaksonen ja sihteeriksi Jari Anttonen.
3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johannes Järvinen ja Mikko Nieminen.
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista.
6 § Seuran toimintakertomuksen hyväksyminen
Kokoukselle esiteltiin johtokunnan laatima seuran toimintakertomus vuodelta 2020.
Se hyväksyttiin (liite).
7 § Tilinpäätöksen hyväksyminen
Esitettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.
8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta
2020.
9 § Johtokunnan puheenjohtajan vaali
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2021 Ahti Laaksonen.
10 § Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa olleet Jari Anttonen, Heikki Hannukkala, Mikko Nieminen ja Anssi Pakkanen
jatkavat.
11 § Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali vuodelle
2021
Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Jussi Salomäki varalle Jarmo Juhola sekä
Juha Uotila varalle Risto Yläjoki.
12 § Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021
Vahvistettiin johtokunnan laatima liitteen mukainen toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma
vuodelle 2021.

13 § Päätetään seuran jäsen- ja muiden maksujen suuruus vuodelle 2021
Päätettiin seuraavista maksuista: Jäsenmaksu 40 €, kannattajajäsenmaksu 40 €,
liittymismaksu kyläläisiltä ja maanomistajilta 100 € , liittymismaksu muilta 500 €,
vieraskortti 15 € , kausikortti 300 €.
Puheenjohtajan kulukorvaus 100 € ja sihteerin kulukorvaus 400 € .
Pienpetopyynnin kannustus korvaukset:
Kettu 15€, näätä 15€, supi 10€, mäyrä 10€, minkki 10€ ja varislinnut 2€ .
14 § Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2021
Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio vahvistettiin liitteen mukaisesti.
15 § Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehet piirikokoukseen
Piirikokoukseen ei nimetty erikseen ketään.
16 § Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirille tehtävät esitykset
Seuralla ei ole esityksiä piirille.
18 § Muut esille tulevat asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
Muita esille tulleita asioita ei kokouksessa ollut.
19 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________________________
Ahti Laaksonen puh,joht

___________________________________
Jari Anttonen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

____________________________________
Johannes Järvinen

___________________________________
Mikko Nieminen

