KEMILÄNSEUDUN METSÄSTÄJÄT RY:N 	VUOSIKOKOUKSENPÖYTÄKIRJA
PAIKKA	Kuusamon ampujien maja 
AIKA	3.2.2019 klo 13.00 – 15.19
LÄSNÄ	17 osallistujaa. Liite

	Kokouksen avaus; 
	Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen.
	Palkitsemiset ja muistamiset;	

	- Palkittiin seuratoiminnasta Esa Kurvinen ja Aimo Törmänen
	- Pienpetokilpailusta Mika Määttä, Marko Pesonen ja Pertti Kurvinen

	Valitaan kokouksen toimihenkilöt; 
	Valittiin toimihenkilöiksi;	
	-puheenjohtajan Pertti Koski

                     -pöytäkirjanpitäjä Jouko Niikkonen
                     -pöytäkirjan tarkastajat 2 kpl Eero Halonen ja Markku Halonen
                     -ääntenlaskijat 2kpl Eero Halonen ja Markku Halonen

3. Todetaan kokouksen laillisuus;
	Todettiin kokous lailliseksi ja oikein koollekutsutuksi.

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

5.  Esitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
	Esitettiin toimintakertomus.

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

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

8. Seuran puheenjohtajan vaali;
	Seuran puheenjohtajaksi yksimielisesti Pertti Koski.

9. Johtokunnan erovuoroiset jäsenten vaali;
Erovuorossa on Aimo Törmänen ja Turo Murtovaara, toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali.
Timo Härmä irtisanoutui johtokunnasta 23.10.2018. Tilalle valitaan uusi jäsen.

Valittiin johtokuntaan Antti Korhonen ja Markku Halonen.
Timo Härmän tilalle loppukaudeksi valittiin Henrik Naamanka.

10. Toimitetaan kahden tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden vaali;
	Toiminnantarkastajiksi valittiin Ossi Lehmijoki ja Ilkka Kytönen.
	Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marko Pesonen ja Eero Halonen.

11.  Vahvistetaan toiminta – ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;
	Toimintasuunnitelma 2019 luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi.

12. Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksen vartioi-
      den ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden määräämisestä;
	Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

13. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus;
	Hallituksen esitys;
	- Hirviliiteri liittymismaksu 500€-
	- Jäsenmaksu 30€

	Hallituksen esitys hyväksyttiin.


14. Valitaan kilpailu-/huvijaosto, riistanhoitojaosto ja kiinteistövastaava;
	- Kiinteistövastaavaksi valittiin Eero Halonen
	- Riistanhoitojaoston vastaavaksi valittiin Heimo Törmänen
	- Kilpailu- ja huvijaoston vastaavaksi valittiin Juhani Määttä.

15. Päätetään kulukorvauksista pienpetojen pyynnissä;
       	Hallituksen esitys:
	- kettu 25€  ,supikoira 25€, näätä 15€, villiminkki 10€

	Hallituksen esitys hyväksyttiin.

16. Päätetään pienpetojen pyynnistä vapaasti lohkon alueella;
	Hallituksen esitys; 
	- Pienpetopyynti lohkosopimuksen mukaan.

	Hallituksen esitys hyväksyttiin.

17. Riistanhoitoyhdistykselle tehtävät esitykset;
	Riistanhoitoyhdistykselle ei ollut esityksiÄ.

18. Seuralle tehdyt uudet metsästysvuokrasopimukset ja jäsenanomukset;
- Jaakko Mustaniemen sopimus irtisanotaan ja tilalle tulee Kiinteistöyhtymä Hietala Poussun kylä, Anttila rno 40-0, 14,1 ha ja jäseneksi Henri Hietala.
- Olli Ranua ja Juho Friman Kuusamon yhteismetsän vuokramailla 61,1 ha (entisiä Olli Haatajan maita). 
Jäseniksi Olli Ranua ja Juho Friman.
	- Jäseneksi Piia Isola Metsäyhtymä Naamanka Kemilä, Kallio rno 56:2 sopimukseen.
19. Muut asiat;
Lumenpudotus urakat esitetään yleiselle kokoukselle.
- Lumenpudotusurakoista keskusteltiin ja päätettiin kysyä nettisivuilla halukkuudesta tehtävään.
- Tarjous Carunan tiedotustilaisuudesta ke 13.3.2019 toimitalolla yhteensä 450 €.

- Tanssit; Järjestämisestä keskusteltiin ja järjestetään jos saadaan kustannusrakenne edullisemmaksi aikaisemmasta.
- Seven Gear Finland Oy:n metsästysseuran pipotarjous; Ei hankita seuran puitteissa.
Keskusteltiin vuokrasopimuksista seurojen kesken.
Keskusteltiin syksyllä järjestettävän hirvipäivällisen järjestelyistä.
Hirvimaksu toivotaan maksettavaksi heti. Jos ei kuitenkaan myöhemmin syksyllä osallistu hirvenmetsästykseen ja saa maksamans maksun takaisin.
20. Kokouksen päättäminen;
	Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.19.




	Pertti Koski			Jouko Niikkonen
	puheenjohtaja		sihteeri



	Pöytäkirjan tarkastajat:




	Eero Halonen 		Markku Halonen


