Suoanttilan Metsästysseura ry
Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Aika:

19.04.2018 klo 19.00

Paikka:

Seurapirtti

Pöytäkirja
Seuran puheenjohtaja Risto Häkämies toivotti osanottajat tervetulleiksi
ja avasi kokouksen.
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
sekä ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Häkämies.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pekka Mikkonen.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin
Kari Ala-Outinen ja Kari Pötry.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
Sääntöjen mukaan ilmoitus tulee olla lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen
kokouksen ilmoitettua ajankohtaa. Ilmoitus on ollut Luumäen Lehdessä 5.4.2018.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Läsnä oli 15 jäsentä.
3. Hyväksytään työjärjestys.
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Esitetään kota-hankkeen hankesuunnitelma ja kustannusarvio.
Pekka Sokura esitteli hankesuunnitelman ja kustannusarviot eri vaihtoehdoista.
Keskustelua:
Eriäviä mielipiteitä ei tullut hankkeen toteuttamisesta, joten päätettiin pyytää
tarjoukset vähintään kolmelta eri toimittajalta.
Päätettiin valita tulisijaksi esim. itsemuurattu tai jokin muu matalampi vaihtoehto
kuin valmiina myytävät grillikeittiöpaketit.
Keskusteltiin, että tarvitaanko huuva.
Päätettin, että huuva hankitaan myöhemmin ja mahdollisesti valmistetaan itse.

5. Keskustellaan hankesuunnitelmasta ja mahdollisesta Leader-rahoituksesta
tai muista rahoitustavoista.
Keskustelua:
Päätettiin hakea Leader-rahaa, mutta varautua myös 100%-omarahoitukseen.
Sami Rounela lupasi hoitaa Leader-rahoituksen hakemisen mahdollisimman pian.
Päätettiin kerätä lisäksi rahaa kodan rahoitukseen jokaiselta hirvijahtiin osallistuvalta
100 euroa / henkilö seuraavan viiden syksyn aikana niin, että jokainen osallistuja
maksaa yhden kerran100 euroa.
Mika Laakkonen esitti, että myydään hirviä.
Esitys sai kannatusta ja myytävien hirvien määrä päätetään myöhemmin
esim. kesäkokouksessa.
6. Päätetään tulo- ja menoarvion muuttamisesta vuodelle 2018.
Keskustelua:
Päätettiin yksimielisesti muuttaa tulo- ja menoarviota lisäämällä
kustannuksia 9000 eurolla kota-hankkeen vuoksi.
7. Keskustelu asiat
Keskustelua Metsästäjäliiton Kymenpiirin jäsenmaksusta:
Ihmeteltiin Metsästäjäliiton näkemystä jäsenmaksuista.
Päätettiin kuitenkin toimia jäsenmaksujen suhteen vanhalla tavalla.
Keskustelua hirvenmetsästyksestä:
Risto Häkämies selvitti eri vaihtoehtoja vierasjahdeista ja
lupasi keskustella asiasta naapuriseuran edustajan kanssa
mahdollisesta yhteisjahdista sekä rahanjaosta.
Mika Laakkonen kertoi tulevan syksyn hirviluvista.
Alustavasti lupamäärä näyttäisi olevan viimevuotisella tasolla.
Päätettiin hakea viimevuotinen lupamäärä. Sami Rounela esitti yhden
luvan lisäystä, mutta asia ei saanut muilta kannatusta.
Mika Laakkonen kertoi peuraluvista.
Päätettiin yksimielisesti hakea neljää peuralupaa.
8. Muut esille tulevat asiat.
Keskusteltiin vuokrasopimuksista ja todettiin, että asiat
on kunnossa.
Keskusteltiin myös Marko Ilveksen suunnitteilla olevasta riistapellosta
Orkolaan sekä riistanhoitotarvikkeiden hakemisperiaatteista.
Päätettiin, että Kari Pötry hakee vähintään 15 nuolukiveä,
enemmänkin jos saa.

9. Kokouksen päätös.
Kokous päätettiin klo 20.20.
Luumäellä 19.4.2018

Puheenjohtaja
Risto Häkämies
.

Sihteeri
Pekka Mikkonen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 19.4.2018

Kari Ala-Outinen

Kari Pötry

