VIHTAVUOREN ERÄNKÄVIJÄT RY

Kesäkokouksen 16.8.2015 pöytäkirja
Paikka: Seuran maja
Aika: 16.8. 13.00
Paikalla:
Keijo Koivisto, Tuomo Pynnönen, Mika Pyyhtiä, Kauko Pynnönen, Jouni Raatikainen,
Juhani Hämäläinen, Cassius Härmä, Taisto Sokero, Kauko Nieminen, Raimo Ahonen, Raimo
Hattunen, Veijo Riipinen, Veikko Reinikainen, Osmo Juvonen, Veli-Pekka Niemistö,
Lauri Nevalainen.

1. §

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj. Keijo Koivisto

2. §

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Keijo Koivisto ja sihteeriksi Lauri
Nevalainen

3. §

Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. §

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
Tehtäviin valittiin Tuomo Pynnönen ja Taisto Sokero

5. §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa

6. §

Tarkistetaan jaostojen kokoonpanoa (säännöt 14 §)
Päätettiin ylläpitää sekä riistanhoitojaostoa, että pienpetojaostoa.

7. §

Esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, sekä
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. (säännöt 7 §)
Esiteltiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto huomautuksineen kuluneelta
tilikaudelta. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyssä muodossa.

8. §

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle (säännöt 8 §)
Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kuluneelta
tilikaudelta.

9. §

Päivitetään toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmaa sekä päätetään kuluvan
metsästyskauden metsästyksestä, metsästyskiintiöistä, vierasmaksuista ja
metsästysrajoituksista (säännöt 11 §)
Riistanhoitopäällikkö esitteli riistanhoitosuunnitelman seurantalomakkeineen.
Riistailmoitukset lähetetään jäsenmaksulappujen yhteydessä. Myöhemmin lomakkeen
voi tulostaa pdf-muodossa seuran internet-sivustolta. Riistailmoitukset palautetaan
riistanhoitopäällikölle vuoden loppuun mennessä.
Pyyntilupia on saatu yhteislupa-alueelle valkohäntäkauriille 2kpl, hirvelle 3kpl.
Päätettiin tehostaa metsäkauriin metsästystä, koska ne ovat aiheuttaneet
taimikkotuhoja alueellamme.

Teerikiintiö on 1kpl/metsästäjä ja pyy 4kpl/metsästäjä. Metsäjäniksiä ja rusakoita,
samoin kuin metsäkauriita, saa metsästää koko metsästyskauden rajoituksitta.
Päätettiin rauhoittaa metsästysalue hirvikoirien kouluttamiselta 15.–25.9.2015 välisen
ajan.
Vierasmaksuksi päätettiin 10€/vrk. Pienpetojen pyynnissä vierasmaksua ei peritä.

10. §

Johtokunta on ottanut koejäseneksi Cassius Härmän.
Todettiin johtokunnan päätös. Varsinainen jäsenyys on mahdollinen aikaisintaan
3.8.2017 sikäli kun 2/3 vuosikokouksen paikallaolijoita jäsenyyttä puoltaa ja koejäsen
voi osoittaa kaksi varsinaista jäsentä tukijoikseen.

11. §

Päätetään Suomen Metsästäjäinliiton Keski-Suomen piirille ja toimialueen
riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä aloitteista (säännöt 17 §)
Aloitteita ei ollut

12. §

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä (säännöt 18 §)
Veijo Riipinen esitti näkemyksenään pidättäytyä ilveksen pyynnistä. Perusteluinaan
hän mainitsi ilvesten säätelevän mm. tehokkaasti haittapetojen kuten supikoirien
lisääntymistä. Hän myös tiedotti thaimaalaisten marjanpoimijoiden aiheuttamasta
poikansa Matin hevosonnettomuudesta, jossa ei onneksi käynyt pahemmin. Todettiin,
että hevosia kohdattaessa on syytä olla varovainen ja ”hidasliikkeinen” jotta hevoset
eivät pillastu.

13. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40

Laukaassa 16.8.2015

Puheenjohtaja:_______________________________

Sihteeri:____________________________________

Pöytäkirjan tarkastajat: _________________________

______________________________

