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Seuran puheenjohtaja Juha Lamberg avasi kokouksen klo 18
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Lamberg ja sihteeriksi Veikko Hankkila. Pykälissä 7-9
puheenjohtajana toimi Pekka Ojanperä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Ahvenkoski ja Veli-Matti Lassila.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 Kokouskutsu on toimitettu jäsenmaksulappujen mukana ja kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla.
 Kokouksen esityslista on ollut nähtävillä seuran kotisivuilla yli viikon ajan ennen kokousta
Vahvistettiin osanottajaluettelo puhe ja äänioikeuksineen. Liitteenä osallistujaluettelo.
 Paikalla 14 seuran jäsentä, joista kaikilla on äänioikeus ja puheoikeus.
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Esiteltiin ja käsiteltiin johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
kuluneelta toimintakaudelta päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan vaali
 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Lamberg
Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 Veikko Hankkila jatkaa
 Ville Ahvenkoski valittiin johtokunnan jäseneksi Juha Ahvenkosken tilalle
 Muut johtokunnan jäsenet ovat: Tuomo Lammi, Ville Kantola, Santtu Mäkelä, Jani Kiviaho
Valittiin toiminnantarkastajiksi Kati Pajuoja ja Matti Kjellbäck sekä varatoiminnantarkastajiksi Rauli
Ahvenkoski ja Jarmo Kantola.
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten
Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 Jäsenmaksu 35€ ja liittymismaksu 100€
Päätettiin toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden ja kulukorvausten määristä
 Puheenjohtaja 150€, sihteeri 150€
 Jahtipäällikkö ja Riistayhdyshenkilö hirvimaksun määrä.
Käsiteltiin ja vahvistettiin alkaneen vuoden talousarvio
Hyväksyttiin seuran uudet varsinaiset jäsenet sekä todettiin koejäsenet ja eronneet jäsenet
 Liittymisvuosi 2018: Jarmo Bergbacka ja Henna Kivinummi
 Liittymisvuosi 2020: Tuomas Koivukoski ja Arttu Kangasaho
 Uudet jäsenet velvoitetaan tulevaisuudessa esittäytymään seuran yleisessä kokouksessa.
Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet
 Hyväksyttiin Jarmo Bergbacka ja Henna Kivinummi varsinaisiksi jäseniksi
Todettiin jäsenten erottamistapaukset
 ei ollut
Valittiin metsästyksenjohtajat ja yhdyshenkilöt
 Hirviporukan jahtipäälliköksi joka toimii myös metsä- ja valkohäntäpeuran jahtipäällikkönä valittiin
Jarmo Kantola
 Varajahtipäälliköksi valittiin Ville Ahvenkoski
 Karhun metsästyksen yhdyshenkilöksi valittiin Tuomas Mäkelä
Muut jaostot ja toimikunnat
 Kenneljaoston puheenjohtajaksi valittiin Hannu Honkonen ja jäseneksi Kyösti Mäkelä
 Riistayhdyshenkilöksi valittiin Santtu mäkelä
 SRVA yhdyshenkilöksi valittiin Ville Ahvenkoski
Seuran edustajat ja heidän varamiehensä edustustehtäviin
 RHY:n edustajana Seppo Ahvenkoski ja varamies on Juha Lamberg
 Johtokunta nimittää tarvittaessa muita
Suurriista-asiat
 Seura liittyy hirven, metsäpeuran ja karhun yhteislupiin
 Valtuutetaan jahtipäälliköt hyväksymään yhteisluvan ehdot
 Haetaan seuralle 2 valkohäntäpeuran lupaa
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Muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta
kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 Riistakolmiolaskennat siirrettiin myöhemmäksi
 Haetaan haittalintujen (varis ym.) metsästykseen poikkeuslupaa
Päätetään mahdollisista esityksistä etujärjestöjen kokouksiin
 ei ollut
Muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.
 ei ollut
Muut asiat
 Lahtivajan tilanne. Avustus on saatu. Rakennus aloitetaan. Rakennusvalvoja on Hannu Särkinen.
Aloituspalaveri pidetään majalla klo sunnuntaina 23.2. klo 14.
 Puhuttiin Lappajärvelle tulevasta ampumasimulaattorista
 Vapaavuoden jäsenmaksusta voitti arvonnassa Jarmo Kantola
Kokouksen päättäminen klo 19:05.
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