Vihtavuoren Eränkävijät ry
VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
28.2.2016 klo 13.00 Hotelli Vuolake Laukaa
Paikalla: Tuomo Pynnönen, V-P Niemistö, Raimo Huusko, Taisto Kuniala, Veikko Reinikainen,
Jouni Raatikainen, Raimo Hattunen, Cassius Härmä, Kauko Nieminen, Lauri Nevalainen, Keijo
Koivisto, Antti Suomala, Antti Vesterinen.(13/44)
1) Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj. Keijo Koivisto klo 13.00
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Koivisto, sihteeriksi Lauri Nevalainen, pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Jouni Raatikainen ja Tuomo Pynnönen
2) todetaan kokouksen laillisuus
Kokous on kutsuttu koolle vähintään 10 pv ennen kokouksen järjestämistä ilmoituksella Konnevesi-Laukaa
sanomalehdessä, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
3) hyväksytään työjärjestys,
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
toimintavuodelta ja päätetään toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
Puheenjohtaja kävi läpi 31. toimintakauden, vuoden 2015 toimintakertomuksen. Tilipäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto sekä niiden hyväksyminen tilipäätöksen vahvistamiseksi siirretään
kesäkokoukseen, koska aineisto ei ole valmistunut ajoissa.
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Pykälässä 4§ selostetusta syystä vastuuvapauden myöntäminen siirretään kesäkokoukseen päätettäväksi
6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Johtokunnan puheenjohtajaksi esitettiin Keijo Koivistoa. Koska muista ehdokkaita ei ollut, puheenjohtajaksi
valittiin Keijo Koivisto.
7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat: Tuomo Pynnönen, Antti Suomala ja Veijo Riipinen. Erovuorossa olevat tulivat valituiksi
uudelleen.
8) toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Riipinen ja hänen varalleen Raimo Huusko
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja valitaan tarpeelliset
jaostot ja valiokunnat

Riistanhoitosuunnitelmaa päivitetään ja se julkaistaan yhdistyksen internetsivustolla.
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun, seniorijäsenmaksun ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun
suuruudesta
Liittymismaksu on 500 eurossa., nuorilla 100 €. Jäsenmaksu on 80€/kausi. Seniorimaksu ja kannattavan
jäsenen maksut säilyvät ennallaan 15 eurossa/kausi.
11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio: ks. liite
Jäsenmaksutulot 1500 euroa, majan ylläpito ja hallintokulut 500euroa, maksut Rhy:lle 200 euroa.
12) hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä
olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
Uusia koejäseniä ei ollut
13) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
Ei ole
14) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä eri kokouksiin
Ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai riistanhoitopäällikkö. Tarpeen mukaan johtokunta esittää.
15) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta
esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Esityksiä ei ole tullut esityksiä
16) päätetään Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry:lle ja muille 2. §:ssä tarkoitetulle yhdistykselle
tehtävistä esityksistä
Johtokunta valmistelee tarvittavat esitykset tarpeen mukaisesti
17) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.
Sellaisia asioita ei ollut
18) kokouksen päättäminen
pj päätti kokouksen klo 14.35

Laukaassa 28.2.2016

Puheenjohtaja ____________________________ Sihteeri ___________________________

Pöytäkirjan tarkastajat: _____________________

___________________________

