Sivu 1/4

MÄNTLAHDEN OSAKASKUNTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Pöytäkirja 1/2013

Aika

17.3.2013 klo 12.00 – 14.30.

Paikka

Toivola, Mäntlahti

1.

Kokouksen avaus. Osakaskunnan puheenjohtaja
kokouksen klo 12.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2.

Puheenjohtajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helge Seppälä.

3.

Äänestysluettelon hyväksyminen. Todettiin, että kokouksessa on läsnä 11
henkilöä. Osallistujista laadittiin äänestysluettelo, joka hyväksyttiin yksimielisesti.,
Osallistujaluetteloon liitettiin osakasluettelo, josta ilmenee kaikki osakastilat ja
kunkin osakastilan osuusluku. (äänestysluettelo ja osakasluettelo, liite 1).

4.

Kokouksen muu järjestäytyminen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Mikko
Lehdon. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Seppälä ja Matti
Seppälä.

5.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsuilmoitus on ollut Kymen Sanomissa
24.2.2013, kylän kahdella ilmoitustaululla ja Mäntlahden kotisivuilla

6.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
esityslista kokouksen työjärjestykseksi (esityslista, liite 2).

7.

Toimintakertomus. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012
(toimintakertomus, liite 3).

8.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2012.

9.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2012.

10.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä
tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 (toimintasuunnitelma, liite 4 ja talousarvio liite
5).
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11.
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Hoitokunnan jäsenten valinta. Valittiin hoitokunnan varsinaiset jäsenet (5) ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2013
Hoitokunnan varsinaiset jäsenet:

Hoitokunnan varajäsenet:

Heimo Rikkinen
Seppo Peltola
Mikko Lehto
Matti Seppälä
Helge Seppälä

Eero Kriktilä
Jouko Sahala
Taisto Puustelli
Arto Tauria
Pentti Järviö

Päätettiin, että tuleviin hoitokunnan kokouksiin kutsutaan varsinaisten jäsenten
lisäksi myös varajäsenet.
12.

Toiminnantarkastajien valinta. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi
Tapani Korpela. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marjatta Korpela.

13.

Osakaskunnan edustaja kalastusalueen kokouksiin. Haminan kalastusalueen
ja Etelä-Suomen Merikalastajain liiton kokouksiin valittiin Mäntlahden
osakaskunnan varsinaiseksi edustajaksi Seppo Peltola ja varaedustajaksi Eero
Kriktilä.

14.

Kivisalmen Satama Oy ja osakaskunnan edustus Päätettiin valtuuttaa Helge
Seppälä edustamaan Mäntlahden osakaskuntaa Kivisalmen Satama Oy:n
vuosikokouksessa ja muissa satamaan liittyvissä asioissa.
Päätettiin antaa hoitokunnalle valtuudet tarkastaa osakaskunnan Kivisalmen
satamassa omistamien venepaikkojen vuokrahintoja vuodelta 2013 Kivisalmen
Satama Oy:n vuosikokouksen jälkeen mahdollisen yhtiövastikkeen muutoksen
verran. Kaikki venepaikat olivat vuokrattuina vuoden 2012 aikana.

15.

Osakaskunnan edustaja vesijätön lunastusasioissa. Päätettiin valtuuttaa
Markku Joensuu ja hänen varamiehekseen Helge Seppälä edustamaan
Mäntlahden osakaskuntaa vesijätön lunastuksissa.

16.

Palkkiot ja kulukorvaukset. Päätettiin, ettei hoitokunnan jäsenille,
toimihenkilöille eikä kokousedustajille makseta palkkioita. Päätettiin maksaa
kulukorvaukset
esitettyjen
kululaskujen
ja
talousarvion
mukaisesti.
Kilometrikorvaukset maksetaan hyväksyttävän erittelyn mukaan valtion
matkustussääntöä noudattaen.

17.

Kalastuksen valvonta, kalanistutus, pyydysmaksut ja niistä tiedottaminen.
Kalastuksen valvonta
Kokouksessa päätettiin jatkaa kalastuksen valvonnan tehostamista Mäntlahden
osakaskunnan yhteisellä vesialueella, kalastuksen valvojana toimii Seppo
Peltola.
Rauhoitusalueet määritellään asiakirjoissa, mutta niitä ei enää merkitä maastoon.
Kalanistutus
Seppo Peltola hoitaa kalatilaukset kalanpoikasten saatavuuden huomioiden.
Kalanistutus pyritään hoitamaan alueellisesti tasapuolisesti.
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Pyydysmaksut
Vuosikokous päätti kalastusmaksujen nostamisesta oheisen liitteen osoittamalla
tavalla (liite 6). Lomalaisen kalastuslupamaksu nostetaan kymmenestä eurosta
viiteentoista euroon. Tilikirjoista ilmenee, että noin kolmasosa maksaa
kalastusmaksun vanhan hinnaston mukaan. Tämän korjaamiseksi parannetaan
tiedotusta tekemällä noin kymmenen isoa hinnastoa, jotka sijoitetaan
ilmoitustauluille ja postilaatikoiden läheisyyteen. Hinnasto laaditaan myös
englanninkielisenä (pyydysmaksut, liite 6).
Tiedottaminen
Seppo Peltola päivittää aiemman tiedotteen kalastusasioista sekä laatii tiedotteen
pyydysten merkitsemisestä. Kaikki pyydykset on merkittävä henkilön nimellä ja
osoitteella sekä puhelinnumerolla. Tiedotteet laitetaan kylän ilmoitustauluille sekä
Mäntlahden kotisivuille.
18.

Vesistön tilaa parantavat toimenpiteet.
Päätettiin selvittää Reiviikinlahden tilan parantamista sekä paikallisten
asukkaiden halukkuutta projektin käynnistämiseen sekä mahdollisuutta
ulkopuolisen avustuksen saamiseen.
Roskakalojen poisto on yksi mahdollinen vesistön tilaa parantava hanke. Seppo
Peltola selvittää tätä.
Mäntlahdenojan perkausprojekti on valmis, mutta seuranta jatkuu.

19.

Osakaskunnan varojen käyttö vesialueen laadun parantamiseen
Osakaskunnan varoja käytetään vesialueen laadun parantamiseen aiemmin
tehtyjen päätösten, talousarvion ja toimintasuunnitelman ja hoitokunnan keväällä
suorittaman katselmuksen mukaisesti.
Osakaskunta on teettänyt Rantajoensuun ruoppaussuunnitelman ja Risto
Muurman ohjeistetaan hoitamaan ruoppausasiaa, tai projektille pyritään
löytämään uusi vetäjä.

20.

Avustus Mäntlahden Rannanpojat ry:lle. Myönnettiin 500 euron avustus
Mäntlahden Rannanpojat ry:lle seuratalo Toivolan ylläpitokustannuksiin.

21.

Muut asiat
Kymenlaakson Sähkö on pyytänyt osakaskunnan lupaa merikaapelin
laskemiseen Pyötsaaresta Kuvouriin. Sähkökaapeli tulee vedettäväksi, koska
Kuvouriin rakennetaan tutka-asema, joka tarvitsee sähkönsyötön. Puheenjohtaja
valtuutettiin antamaan suostumus osakaskunnan puolesta ja selvittämään
suostumuksesta saatavan mahdollisen korvauksen suuruus.
Keskusteltiin Kivisalmen sillan itäpuolella olevan väylän raivauksesta ja
osakaskunnan osallistumisesta kuluihin. Päätettiin odottaa Pyötsaaren
osakaskunnan yhteydenottoa ja esitystä asiasta. Asiasta voidaan päättää vasta
osakaskunnan tulevissa kokouksissa, kun asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa.

Sivu 4/4
22.

Kokouksen päättäminen.
Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja puheenjohtaja päätti
kokouksen klo 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Helge Seppälä
puheenjohtaja

Mikko Lehto
sihteeri

Pertti Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Matti Seppälä
pöytäkirjantarkastaja
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