Sulkavankylän Metsästysseuran hirvimiesten kevätkous 17.4.2017 klo 19.00
metsästysmajalla, Kalinki!
1. Vesa Laitila Avasi kokouksen, aluksi vietettiin hiljainen hetki Matti Sytelän
poismenon muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtaja Veikko Lahti, sihteeri Tapio Linjala
3. Pöytäkirjan tarkastajat Vesa Neste ja Tarmo Ristilä, toimivat myös
ääntenlaskijoina.
4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslista hyväksyttiin esitetyn mukasesti.
6. Jahtipäällikkö vuoden 2017 jahtiin Veikko Lahti.
7. Ryhmänvetäjät, Esa Mäki-Neste, Jaakko Soini, Lauri Neste, Vesa Laitila,
Jukka Mäki ja Jukka Rinta-Opas.
8. Kauris ja peurajahtiin valitaan päälliköt omassa kokouksessa.
9. Jahtiin osallistuvien velvoitteet: 20+20 laukausta liikkuvaan hirvikuvioon
kahtena eri suorituskertana (myös hyppyhirviammunta hyväksytään
suoritukseksi), muualla suoritettu ammunta hyväksytään, mutta täytyy olla
ammunnanjohtajan kuittauksella varustettuna todistus. Toimitettava
syyskokoukseen mennessä Esa Mäki-Nesteelle. Työvuorot on ehdottomasti
suoritettava, sijainen hommattava itse. Riistapellot suurin piirtein entiset,
uusien tekeminen suotavaa. Jukka Mäeltä saa kauransiemeniä.
Nuolukiviä Kalingista, nimi listaan joka hakee kiviä.
Ampumatornien tekoa, kaikilta jahtiin osallistuvan on tehtävä vähintään
yksi torni, tornien tekoa jatketaan Kalingissa, hommataan värkkejä, kuten
ennenkin, maastoon vientiä on kehitettävä, ettei jää kaikki samojen
henkilöiden tehtäväksi! Koiramiehille vapautus tornien tekemisestä!
Vanhat tornin jätteet pois maastosta.
10. Metsästyksen kulku:
- Ajometsästys vain erityistarpeesta
- Pääsääntöisesti koirametsästystä
- sakot poissa olosta, ensimmäinen päivä 25€, seuraavat päivät 50€,
yksipäivä sallitaan poissaoloa ilman sakkomaksua/ lihaosuus,
vapaaehtoispäivillä voi korvata la,su poissaoloa.
- loput asiat syyskokouksen käsiteltäväksi.
11. Aloituspäivä la 14.10.2017

12. Anottavat hirvi-ja peuraluvat:
- hirviluvat: 34 lupaa, 21 aikuista ja 26 vasaa
- Peuralupia: 3 aikuista ja 4 vasaa
13. Edustajat seurojen yhteiseen hirvipalaveriin kaupungintalolle 20.4.2017 klo
19:00: Kari Asunmaa, Ville Neste ja Martti Kontola
14. Hirvimiesten syyskokous 1.10 2017 klo 19:00 Majalla
15. Kauris ja peuramiesten kokous 27.8.2017 klo 19:00 Majalla
16. Muut esille tullet asiat:
- Kadonneet lihapurkit: yksi lihaosuus on kadonnut? Ei ole saatu selvyyttä
mihin ovat kadonneet! Jos purkkeja tehdää , niin niistä annetaan ainakin
osa puuttuvista purkeista!
- Mahdollinen kökkä Jukan sikalapalon siivoukseen!
- Villisikapurkkeja myynnissä 10e/ kpl
17. Kokouksen päättäminen klo 20.22
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