
HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
Hantunpolku 5
90850 Martinniemi

Talvikokous varepirtillä 8.7.2021 KLO 17:30  

Kokouksen avaus

         Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 17:41.
         
          Hmy muistaa seuran jäseniä, Aatto Väisänen ja Pauli Greus, kumpikin ovat    
         olleet pitkään mukana seuran toiminnassa, ja antaneet ison panoksen  
          tekemisillään seuran eteen.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa;

 esitetään puheenjohtajaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri Jukka Tapanainen, 
 pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kauppila ja Veikko Kauppila, 
 Ääntenlaskijoiksi esitetään samat, hyväksytään esitykset. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi;
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi.
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4. Palkitsemiset

pienpetopyytäjien palkitseminen 

        Vesa Mielikäinen 
        Joni Jääskeläinen
        Antti Mielikäinen 
        Haapalahti Tommi
         Kaan Toni

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilin 
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

ks. liitteet.
         hyväksytään tilinpäätös.         

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille;
Talvikokous myöntää vastuuvapauden em. tahoille 

            

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Esitetään Joni Jääskeläinen. Hyväksytään esitys.      
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8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

                    
                erovuoroiset: 

                    Juusola Janne : valmis jatkamaan
                    Vilppola Vesa : valmis jatkamaan
                     Simppula Erkka ; valmis jatkamaan
                     Katiska Pekka : valmis jatkamaan
                     Kinnunen Hannu : valmis jatkamaan
                     Järvinen Martti : ei aio jatkaa, esitetään Juho Riepula. 

                     Talvikokous kannattaa Juho Riepulaa Martti Järvisen tilalle, 
                      erovuoroiset jatkavat koska ei ole muita esityksiä.
                   
                 

                    

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten 
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

Esitetään toiminnantarkastajiksi Sakari Ojala ja Mikko Kuosmanen, 
varamiehiksi Antti Kärkkäinen ja Juha Juusola. 
Talvikokous hyväksyy esitykset.
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10. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;

johtokunta esittää, että:

Liittymismaksun suuruus olisi jatkossa 100 euroa. 

 jäsenmaksun suuruus olisi jatkossa 50 euroa vuodessa, mikäli talkoovelvoite 
otetaan käyttöön.

mikäli talkoovelvoitetta ei oteta käyttöön, jäsenmaksun suuruus olisi 
60 euroa.

Alle 18 vuotiaan jäsenen jäsenmaksu olisi 40 euroa.

-esitetään että alle 18v liittymismaksu on 60e. 

on esitetty, että mennään ylläolevan mukaisesti, ja on esitetty, että nostetaan 
jäsenmaksua 5 euroa. 

Talvikokous päättää, että mennään vielä tämä vuosi entisillä maksuilla. 

11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, sekä päätetään 
toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta;
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Johtokunnan esitys vuosikokoukselle toimihenkilöiden kulukorvauksiksi

         Puheenjohtaja 500€/vuosi
Sihteeri/rahastonhoitaja 1200€/vuosi
Ampumajaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Riistanhoitojaoston puheenjohtaja 100€/vuosi

        Maanvuokrajaoston vetäjä 100e/ vuosi 
Majaisännälle 200€/vuosi, 2 majaisäntää. 

         Laduntekijälle 100€/ vuosi
Hirvilupakoordinoija 100€/vuosi
Lihanleikkaajille ja -käsittelijöille 10 € / tunti

        Valtionmerkkiammuntojen valvojille 10 € / tunti

          Talvikokous hyväksyy esitykset.
         
        

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta 
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, sekä 
päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä, ja 
suuruudesta;

     
          Talvikokous vahvistaa toiminta-ja riistanhoitosuunnitelman.
          Ei riistanhoitovelvoitemaksua vuodelle 2021.
           

13. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin 
yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa 
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;

-ei tiedossa olevia tapauksia 
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14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Metsästäjäliiton 
Oulun piirikokouksiin;

esitetään Edustajaksi Tapio Jarkko. Varamieheksi Joni Jääskeläinen 

Talvikokous hyväksyy esitykset. 
               

15. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle 
vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa 
mainitut asiat;

- EI ESITYKSIÄ 

16. Valitaan tarpeelliset jaostot;
KS. LIITE

17. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
       
Rhy;n hallituksen erovuorossa Martti Järvinen, tilalle Antti Mielikäinen.
 

                     
18. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei 

kuitenkaan voida tehdä päätöstä;

        
    

19. Kokouksen päättäminen;

  Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo: 18:36. 


