Pöytäkirja Talvikokous 2012
Hirvisalolla 30.1.2011
Läsnä:
Läsnäololista liitteenä
1 § Kokouksen avaus
Johtokunnan puheenjohtaja Mikko Hänninen toivotti kaikki tervetulleeksi
2 § Kokouksen Puheenjohtajan ,Sihteerin ja 2 Pöytäkirjantarkastajan valinta (Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
ääntenlaskijoina)
Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hänninen Sihteeriksi Jarmo Ylönen ja pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Nenonen ja
Seppo Hänninen.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi
4 § Päätetään Toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin sihteerin esittelemänä
5 § Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä
Esiteltiin tilintarkastus ja hyväksyttiin tilit.
6 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vastuuvapaus myönnettiin
7 § Suoritetaan Puheenjohtajan valinta
Valittiin Mikko Hänninen yksimielisesti
8 § Johtokunnan valinta erovuoroisten tilalle
erovuorossa olevat Tapani Väisänen, Jarmo Ylönen ja Mika Nykänen. He myös jatkavat johtokunnassa.
9 § Valitaan 2 Tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa
Valittiin tilintarkastajiksi Veikko Hänninen ja Pentti Immonen
varalle Kalle Räihä ja Seppo Hänninen
10 § Esitellään Riistanhoito ja toimintasuunnitelma ja päätetään niiden vahvistamisesta
Sihteeri esitteli ja kokous hyväksyi ne.
11 § Päätetään Jäsen ja liittymismaksun suuruus. Jäsenmaksu 30e.NYKYISET, yli 70v ja perustajajäsenet vapaat
maksusta, mutta ei enää valitut tai täyttävät jäsenet.
Liittymismaksu maanvuokraajilta (yli 5 ha) ja perheenjäseniltä 85€ ja muilta 350€.
12 § valitaan mahdolliset uudet Jäsenet
X anoi koejäseneksi, mutta ei tullut valituksi. Riitta Muuri valittiin jäseneksi.
13 § Tulo ja Menoarvion vahvistaminen
Sihteeri esitteli ja kokous vahvisti sen.
14 § Mahdollinen jäsenten erottaminen.
X, X ja X päätettiin erottaa seurasta, he olivat koejäseniä.
15 § Valitaan edustajat RHY:en kokouksiin
kaikki ovat tervemenneitä

16 § Valitaan tarpeelliset jaostot
huvijaosto Pertti Venäläinen, Pentti Immonen ja Pertti Hänninen
ampumajaosto Tapani Väisänen, Vilho Lyyra ja Pasi Väisänen
erämajavastaavat Tauno Häkkinen, Mika Nykänen
17 § Käsitellään Muut Johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen
talvikokousta ja kokouskutsussa esitellyt asiat:
Hirviporukanjohtajana jatkaa Esko Venäläinen. Vierasmetsästys pysyy ennallaan. Vieraskortin hinta on 5e.Määrällä ei
rajoitusta. Pienpetopyynti ei tarvitse vieraskorttia Ilmoitus etukäteen tai kortti mukaan.

18 § päätetään RHY:lle tehtävät esitykset. Ansiomerkkejä jaetaan juhlapeijaisten yhteydessä.
19 § Päätetään hirvisalon tilojen vuokrahinnat
pidetään ennallaan vuorokausi jäsenilta 50€ muilta 100€ ½ vuorokautta jäseniltä 30€ muilta 60€ ja
saunailta jäseniltä 5€.Lisäksi kokousvuokra(muutama tunti) 25e. Jälkisiivousmaksu 60€ ja maja käytössä 1.5.15.12.Vuokra-ajan ulkopuolisesta vuokrauksesta päättää johtokunta erikseen .

20 § Päätetään muut asiat
Tappo ja talkooraha 5€ Jos koira saapuu muualta, niin jahdinjohtaja maksaa tapporahan koiramiehelle ja saa
korvauksen itse seuralta.
Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot ennallaan sihteerin palkkio 250€ ja puheenjohtajan 100€
Erämaja vastaavalle korvataan 10€ / tunti
Pilkkikilpailut: huvitoimikunta järjestää. Majalle 17.3.2012 klo.08.00.
Vahinkoeläinkisan pisteytys pidettiin ennallaan
Kevätsiivoustalkoopäivä 21.4.2012 klo.08.00 salolla.
Riistakolmion kierto(Pertti Venäläinen hommaa porukan kasaan)18 tai 25.2:tta
Saatiin avustusta majaan 1500e
Rhyn ampumakisoihin edustamaan 5parasta, omista kisoista. Omat kisat järjestetään 21.7.

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa
Taipaleella ___ . ___ . 2012
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____________________________________
Mikko Hänninen
Puheenjohtaja

___________________________________
Jarmo Ylönen
sihteeri

