Sääksjärven metsästysseura
Kesäkokous
Aika: Perjantai 30.7.2021 Klo: 18:00
Paikka: Majalla, Metsäpirtintie 12, 62800 Vimpeli
ESITYSLISTA
1§

Kokouksen avaus

2§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3§

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§

Vahvistetaan osanottajaluettelo puhe ja äänioikeuksineen

6§

Hyväksytään työjärjestys

7§

Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet

8§

Saaliskiintiöt tulevalle metsästyskaudelle
-Kauriin metsästys





Seurakohtainen kiintiö 10
Henkilökohtainen kiintiö 2
Kevätpukin metsästyksestä päättää johtokunta tilanteen mukaan
Kaatoilmoitus heti seuran sivuilla
https://www.saaksjarvenmetsastysseura.com/lomake.html?id=18903 tai sihteerille,
muista tehdä myös lakisääteinen ilmoitus riistakeskuksen sähköisessä palvelussa (oma
riista) tai riistakeskuksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella
https://riista.fi/metsastys/saalisilmoitukset/

-Johtokunnan kiintiöehdotus muille riistalajeille





Teeri 5
Metso 1
Koppelo, peltopyy, riekko rauhoitettu
Pyy ja fasaani, ei kiintiöitä

-Johtokunnalla on oikeus muuttaa saaliskiintiöitä tarvittaessa myös kesken kauden.
9§

Rajoitukset ja rauhoitusalueet tulevalle metsästyskaudelle



10§

Pilbacka ja Mäkelän Yrjön maat. Vääpekin puroa myöten porasenjokeen. Jokea pitkin
myllylle ja pikitietä pitkin Mäkelän Yrjön maihin.
Lahtelan lahden alue 400 m. rannasta

Vierasoikeudet
-Vesilinnun metsästys Sääksjärven alueen mökkiläisille 20€/Syksy
-Jäsen voi kutsua enintään kaksi vierasta riistalajista (lupavapaat?) riippumatta.




Jäsenen on oltava mukana metsällä ja jäsenen on ilmoitettava vieraistaan ja
suunnitellusta metsästysalueesta ennen metsästystä seuran WhatsApp-ryhmässä.
Vieraiden mahdollisesti ampumat saaliit vähennetään jäsenen henkilökohtaisesta
kiintiötä, jos sellainen riistalajilla on.
Jäsen maksaa vieraansa luvan seuran tilille ennen metsästystä. Viestiin vieraan nimi,
päivämäärä ja riistalaji/lajit.

-Vieraslupien hinnat:




11§

Kauris 50€/päivä, jäsenen mukana, saalis jäsenen kiintiöstä
Kanalinnut 50€/päivä, jäsenen mukana, saalis jäsenen kiintiöstä
Vesilinnut, kyyhky, jänis 10€/päivä, jäsenen mukana,
Pienpedot 0€, jäsenen mukana,

Suurriista-asiat
-Hirven metsästys





Hirvimaksun suuruus 70€ ja eräpäivä 15.9. ja eräpäivän jälkeen maksu 105€. Maksu on
suoritettava kokonaisuudessaan viimeistään hirvikokoukseen mennessä.
Kalustomaksu uusille hirviporukan jäsenille 100€
Hirvikokous 1.10.
Hirven metsästyksen säännöt sovitaan hirvikokouksessa.

-Karhunmetsästysasiat


Luvanhaku tai mahdolliseen yhteislupaan liittyminen jätettiin vuosikokouksessa
johtokunnan harkintaan. Johtokunta päätti olla hakematta lupaa ja olla liittymättä
mahdolliseen yhteislupaan. Johtokunta katsoi ettei karhukanta kestä metsästystä.

-Metsäpeuran lupa


Myydäänkö??

-Valkohäntäpeura


Metsästetään eri tavalla kuin syksynä 2020

-Jahtipäällikön ja yhdyshenkilöiden kulukorvaukset

12§

Vapautus hirvimaksusta

Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.



Johtokunta esittää että Seppo Ahvenkoski kutsutaan kunniajäseneksi
Johtokunta esittää ilmalämpöpumpun hankintaa jahtimajaan

13§

Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä

14§

Muut asiat


15§

Arvonta saalisilmoituksen lähettäneiden ja kokouksessa läsnäolevien jäsenten kesken.

Kokouksen päättäminen

