KEMILÄNSEUDUN METSÄSTÄJÄT RY:N VUOSIKOKOUS
PAIKKA	TOIMITALO LÄMSÄNKYLÄNTIE 237 
AIKA	KLO 12.00 4.2.2018 
LÄSNÄ 	23 SEURAN JÄSENTÄ


PÖYTÄKIRJA

	Kokouksen avaus; 
		Puheenjohtaja Pertti Koski toivotti osallistuajat tervetulleiksi kokoukseen.

		Palkittiin seuratoiminnasta Timo Härmä ja Marko Pesonen.
		Pienpetokilpailusta 1. Mika Määttä, 2. Marko Pesonen ja 3. Olavi Mustaniemi. 

	Valitaan kokouksen; -puheenjohtaja Pertti Koski

                                        -pöytäkirjanpitäjä Jouko Niikkonen
                                        -pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Härmä ja Jari 		Granroth

3. Todetaan kokouksen laillisuus;
		Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi;
		Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5.  Esitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
		Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
		Hallituksen laatima toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä 
		karhunmetsästyksellä Ii-vaaran kuppeella Suokannanvaaran eteläpuolella.

6. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, jonka perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätösten vahvistamisesta;
		Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

7. Tili ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
		Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilivelvollisille.

8.  Johtokunnan erovuoroiset jäsenet;
		Erovuorossa on Esa Kurvinen, Jouko Niikkonen ja Pertti Koski, toimitetaan 
		johtokunnan jäsenten vaali.
		Johtokuntaan valittiin  Esa Kurvinen, Jouko Niikkonen ja Pertti Koski.

9. Toimitetaan kahden tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden vaali;
		Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Korhonen ja Markku Halonen. Varalle 
		Eero Halonen ja Marko Pesonen.

10.  Vahvistetaan toiminta – ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;
		Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hyväksyttiin.

11. Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksen vartioi-
      den ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden määräämisestä;
		Puheenjohtajalle ja hirviseurueen johtajalle päätettiin maksaa 150€ 
		palkkiona.

12. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus;
		Päätettiin jäsenmaksuksi 25€.

13. Valitaan kilpailu-/huvijaosto, riistanhoitojaosto ja kiinteistövastaava;
		Valittiin
		kilpailu-/huvijaosto Juhani Määttä
		riistanhoitojaosto Heimo Törmänen
		kiinteistövastaava Eero Halonen

14. Päätetään kulukorvauksista pienpetojen pyynnissä;
       supikoira 25€	kettu 25€		näätä 15€	villiminkki 10€

15. Päätetään pienpetojen pyynnistä vapaasti lohkon alueella;
		Pienpeto pyynti sallitaan seuran alueella.

16. Riistanhoitoyhdistykselle tehtävät esitykset;
		Esitettäviä asioita ei ollut.

17. Seuralle tehdyt uudet metsästysvuokrasopimukset ja jäsenanomukset;
		Tarmo Määttä ym. Lampela 22:2 30,62 ha. Jäseniksi Tarmo Määttä ja Hannu 		Määttä.
		Irtisanotaan Teuvo Määttä tilalta 22:2. Uutena Hannu Määttä.

18. Muut asiat;
		-Kuusamon riistanhoitoyhdistykselle ampumaradalle elektronisen 
		näyttölaitteen hankinta.
		Päätettiin osallistua 200€:lla elektronisen näyttölaitteen hankintaa.

		-Retki Pääjärvelle ja Tsipringaan. Eero Halonen esitteli mahdolliseti tehtävää 		retkeä.
19. Kokouksen päättäminen;
		Kokous päätettiin klo 13.33.







