KEMILÄNSEUDUN METSÄSTÄJÄT RY HIRVISEURUEEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Aika:		19.05.2018 klo 9:00 - 10.10
Paikka:	Hirviliiteri
Läsnä: 	27 seuran jäsentä


KOKOUKSEN 19.05.2018 PÖYTÄKIRJA
1§ 	Kokouksen avaus
	Seuran puheenjohtaja Pertti Koski avasi kokouksen ja toivotti osallistujat 	tervetulleiksi 	kokoukseen. 
	Riistanhoitokilapailu 2017 voitettiin, josta kiitos tekijöille.
2§	Kokouksen toimihenkilöt:
	Puheejohtaja Pertti Koski
	sihteeri Jouko Niikkonen
	pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat Tarmo Määttä ja Mauno Kokkila
3§	Kokouksen laillisuus
	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4§	Kokouksen asialistan hyväksyminen
	Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5§	Hirviporukkaan ilmoittautuminen, johtajan ja varajohtajien valinta
	Hirviporukkaan ilmoittautunet:
	Halonen Markku
	Kokkila Mauno
	Remes Antti
	Pitkänen Jyri
	Kymäläinen Pauli / Petri
	Koski Pertti
	Kurvinen Esa
	Pesonen Marko/J
	Kurvinen Pertti
	Parkkisenniemi Mauno / J
	Härmä Timo / Tapio
	Lämsä Perttu
	Pitkänen Pirjo / Valto
	Kytönen Ilkka/Hiltunen Aimo
	Tauriainen Arto
	Pesonen Taimo
	Määttä Jari/Maaninka P
	Jokela Vesa
	Törmänen Heimo
	Korhonen Antti
	Halonen Pentti
	Lehmijoki Ossi
	Naamanka S/A
	Pesonen Juho/Heikki
	Murtovaara Pentti /T
	Mäkinen Hannu/A
	Naamanka M/H
	Jaakkola Veijo
	Niikkonen Jouko
	Määttä Reijo
	Määttä Tarmo
	Jaakkola Kauko
	Luomala Esa
	Jaakkola Mauri
	Korhonen Veijo
	Palosaari Pirkko
	Hirviporukan johtajaksi valittiin Juhani Määttä.
	Varajohtaja Pertti Koski
	2 varajohtaja Härmä Timo
	3 varajohtaja Halonen Pentti
	4 varajohtaja Murtovaara Pentti
	5 varajohtaja Kurvinen Esa 
	6 varajohtaja Korhonen Antti
	Ryhmä 1 johtaja Halonen Markku
	Ryhmä 2 johtaja Koski Pertti
	Ryhmä 3 johtaja Härmä Timo
	Ryhmä 4 johtaja Määttä Jari
	Ryhmä 5 johtaja Lehmijoki Ossi
	Ajomiehet johtaja Jouko Niikkonen
	Liiteri / Huolto johtaja Korhonen Veijo

	Seuralla on hirvilupia 18 aikuista 6 vasaa eli yhteensä 21 pyyntilupaa.

	Hirvenmetsästys aloitetaan lokakuussa.

	Hirvimaksu 200€ ja 25€ jäsenmaksu. 
	Hirvimaksu tulee suorittaa toukokuun loppuun mennessä seuran tilille  
	FI84 5194 0750 3432 82.

	Aurausviittoja ei tänävuonna tehdä.
	Aurausviittojen teko ja laitto 12 km Sirolan yksityistielle on tehty tarjous 70€/km. 
	Tarvitaan noin 600 viittaa.
	Jos tarjous hyväksytään, niin työ otetaan hoidettavaksi.

	Riistapeltojen 18 kpl (6,3 ha) tekijät valittiin.

6§	Kesän 2018 tanssit ja yhteislaulutilaisuus
	- 23.6 väliyön tanssit
	- 8.7 yhteislaulutilaisuus
	Tilaisuuksiin valittiin toimihenkilöt.
7§	Talkoot
	- 16.6 teltat, telineet ja riistapellot
	
8§	Muut esille tulevat asiat
	- Voimatel Oy on vuokrannut pihatilaa kaapelikelojen säilytykseen 100 pylvään 	korvauksella hirviliiterin piha-alueelta.
	- 12.8 sunnuntaina seuran ampuvuoron vetää Mauno Kokkila
	- ampumakokeiden aikataulut löytyvät riista.fi sivuilta
	- Jos huomataan huonokuntoisia ampumatelineitä, niin ne pitää purkaa 	huomattaessa.
9§	Kokouksen päättäminen
	Kokous päättyi klo 10.10

Pertti Koski					Jouko Niikkonen
puheenjohtaja				sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat

Tarmo Määttä				Mauno Kokkila

