Vimpelin Sääksjärven metsästysseura ry

PÖYTÄKIRJA
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Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Santtu Mäkelä ja sihteeriksi Veikko Hankkila
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Ahvenkoski ja Rauli Ahvenkoski
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouksessa oli läsnäolijoita 12, joilla kaikilla oli puhe- ja äänioikeus.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Sihteeri esitti seuran toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon edelliseltä
vuodelta sekä päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa tilinpäätös.
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Santtu Mäkelä, joka toimii myös seuran puheenjohtajana.
Päätettiin että johtokunnan erovuoroiset Tuomo Lammi ja Tuomas Mäkelä jatkavat
Toiminnantarkastajiksi valittiin Kati Pajuoja ja Matti Kjellbäck. Varalle Rauli Ahvenkoski ja Jarmo Kantola
Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma.
Päätettiin jäsenmaksuksi 35 € ja liittymismaksuksi 100 €
Päätettiin toimi- ja luottamushenkilöiden kulukorvaukset
 PJ ja sihteeri 150 €/v
 Jahtipäällikkö ja riistayhdyshenkilö vapautus hirvimaksusta
 kilometrikorvaus 0,26 €/km
 muut kulut kululaskujen mukaan
Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
Todettiin seuran koejäsenet
 Liittymisvuosi 2021: Kaapo Juoperi
Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet
 Tuomas Koivukoski, Arttu Kangasaho ja Eerika Niemitalo hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi
 Eronnut Harri Hänninen omasta pyynnöstään
Tuomo Vähämäki, Lauri Rintamäki ja Hannu Matintupa todettiin eronneeksi maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi
Valittiin metsästyksenjohtajat ja yhdyshenkilöt
 Hirvijahtipäällikkö Jarmo Kantola
 Peura Jarmo Kantola
 Karhu Kyösti Mäkelä
Valittiin muut jaostot, toimikunnat ja yhteyshenkilöt
 Kenneljaosto Kyösti Mäkelä, Hannu Honkonen ja Juha Lamberg
 Riistayhdyshenkilö Santtu Mäkelä
 SRVA Ville Ahvenkoski
Päätettiin että johtokunta valitsee seuran edustajat ja heidän varamiehensä edustustehtäviin
Suurriista-asiat. Hirvi, Metsäpeura, Valkohäntäpeura ja Karhu
 Jahtipäälliköt valtuutetaan hyväksymään yhteislupasopimukset, mikäli ehdot ovat kohtuulliset.
 Johtokunta päättää myöhemmin, osallistutaanko Karhun yhteislupaan.
 Päätettiin liittyä hirven ja mahdolliseen metsäpeuran yhteislupaan.
 Jahtipäälliköt hoitavat lupien hakemisen
Maastojen luovutus koirakokeisiin
 Johtokunta päättää ulkopuolisille luovutettavista koemaastoista
 Seuran jäsenen osallistuessa koirakokeeseen, on hänellä automaattisesti oikeus käyttää seuran
maastoja.
 Kokeista tulee ilmoittaa seuran WhatsApp -ryhmässä
Muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja
kokouskutsussa mainitut asiat
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys, että haetaan haittalintujen (varis ym.) metsästykseen poikkeuslupaa
Esityksistä etujärjestöjen kokouksiin ei ollut
Keskusteltiin muista asioista, joista ei kuitenkaan voitu tehdä päätöstä
 Keskusteltiin peijaisista. Ehdotus ajankohdasta johtokunnalle 23.4.2022
Muut asiat
 Arvonnan vuoden 2022 jäsenmaksuvapautuksesta voitti Jussi Kantola
Päätettiin kokous klo 19:30
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