Suoanttilan Metsästysseura ry

Kesäkokous 8.8.2014
Paikka: Seurapirtti
Aika: klo 19
Läsnäolijat: 17 jäsentä

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Pekka Sokura avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Ilmoitus on ollut Luumäen lehdessä 7.8.2014. Lisäksi jäsenille on ilmoitettu
kokouksesta 3.8.2014 tekstiviestillä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: Pekka Sokura
Kokouksen sihteeriksi valittiin: Esko Nyyssönen
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin: Vesa Pylvänäinen ja
Jorma Taipale
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
5. Ilmoitusasiat:
Hirvilupia on 3 + 4. Päätös niiden käytöstä sovitaan jahdin alussa.
Seuran pankkitilin numero: FI 22 5453 2350 1320 46. Laitetaan tekstiviestillä
jäsenille.
Rästiin jääneet jäsenmaksut on maksettava välittömästi. Sihteeri lähettää
muistutuksen asianomaisille.
Riistakolmiolaskenta hoidetaan 14.8 kello 8. Mukaan ilmoittautui 7 henkilöä.
Päätettiin esittää Pekka Mikkoselle uuden ruokintakatoksen sijoittamista hänen
maalleen. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä.

6. Päätetään kauden 2014 – 2015 saaliskiintiöistä
Jänis: Ei kiintiötä
Metso: 1 (suositus ettei koppeloa ammuta)
Teeri: 1 (suositus ettei harmaata ammuta)
Metsäkauris: Metsäkauris on rauhoitettu. Vahinkoeläimen kaatamiseen oltava
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksyntä.
7. Päätetään vierasoikeudesta
Vierasoikeudesta päätettiin seuraavaa: Jäsenen mukana saa metsästää samaan
aikaan yksi vieras. Vieras metsästää isännän kiintiöstä.
8. Valitaan hirviryhmän johtaja ja varajohtajat (5). Päätetään hirvimaksusta. Sovitaan
aloituspäivä ja osallistuminen.
Hirviryhmän johtajaksi valittiin: Risto Häkämies
Hirviryhmän varajohtajiksi valittiin: Timo Nurmiainen , Kari Pötry, Sami Rounela ja
Sauli Laapas
Hirvimaksu: Hirvimaksuksi päätettiin 70 € ja maksun eräpäiväksi 30.9.2014. Mikäli
maksu tulee tämän jälkeen, lisätään summaan viivästyssakko 10€
Hirvijahdin aloitus: Hirvijahdin aloituspäiväksi päätettiin 11.10.2014 klo 8:00, joka on
samalla viimeinen jahtiin ilmoittautumispäivä.
Lauantaina ajometsästys ja sunnuntaina koira-ajo

9. Päätetään hirvipeijaisista
Hirvipeijaiset päätettiin pitää 1.11.2014 alkaen klo 19

10. Päätetään muista hirvijahtiin liittyvistä asioista
Talkoot pidetään 4.10 kello 9. Kokoontuminen kopilla, raivauskalustoa mukaan
Ampujilta toivotaan kolme harjoituskertaa jotka voivat koostua esim. seuran
ampumavuoroista, seuran kisoista ja ampumakokeesta . Ampujaksi hyväksytään
kun em. harjoitusmäärä on suoritettu.
Hirvimaksun maksamalla lunastaa oikeuden ensimmäiseen lihanjakoon
Seuraaviin lihaosuuksiin ovat oikeutettuja vain jahtiin osallistuneet henkilöt.
Osallistumiseksi riittää osanotto jompaankumpaan viikonlopun jahtipäivään.
Työstä tai sairaudesta johtuva syy oikeuttaa yhteen vapaaseen jahtiviikonloppuun
menettämättä lihaosuutta.

Muista tai em. syiden jatkuessa tulee oma osallistuminen korvata sijaisella
menettämättä lihaosuutta.

10. Muut esille tulevat asiat
Seuran omat ampumakilpailut 16.8.2014 kello 10 alkaen radalla.
Villisikametsästys hoidetaan normaalin järjestyksen mukaan oman seuran
puitteissa.
Luumäen Rhy:n jäsenten väliset ampumamestaruuskilpailut pidetään lauantaina
30.8.2014 alkaen kello 9.
Hirvenmetsästäjien koulutus/yhteislupatilaisuus hirvijohtajille ja varajohtajille
Luumäen Metsästysseuran majalla Kuuskalanjärvellä 2.9 kello 18.
Naperopäivät pidetään peijaispäivän jahdin yhteydessä.
Kari Pötry ilmoittelee karhujahdista
Radiopuhelinten yhteisluvasta keskusteltiin. Jatketaan entiseen malliin omilla luvilla.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00

Luumäellä __8_/_8__ 2014

Puheenjohtaja
Pekka Sokura

Sihteeri
Esko Nyyssönen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä ____/_____ 2014

Vesa Pylvänäinen

Jorma Taipale

