Pöytäkirja Kesäkokous 2011-08-14

Hirvisalolla klo 18:00

Läsnä: Erillinen liite

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

Kokouksen puheenjohtajan sihteerin ja pöytäkirjantarkistajien valinnat
Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hänninen ja sihteeriksi Jarmo Ylönen
Pöytäkirjantarkastajiksi Tero Muuri ja Pentti Immonen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätetään tulevan metsästyskauden saaliskiintiöistä ja rauhoitusalueista
Päätettiin pitää ennallaan kiintiö, 1 metso, 3 teertä ja 1 teeri/jäsen vierasluvalla metsästettäväksi.Vierasluvan hinta 5e.
Rauhoitusalueina vuokraamattomat alueet

Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään 3 viikkoa ennen kokousta tai
kokouskutsussa esitellyt asiat
Nykälän metsästysseuralle 50v lahja,puheenjohtaja hommaa.Pmk:n kennelkerho hakee koemaasto-alueita.Anomus
hylättiin.Lisäksi päätettiin hankkia pdf-pohjanen maastokartta seuran alueista,jota voi sitten välittää seuran jäsenille.

Valitaan mahdolliset uudet jäsenet
Koejäsen Mari Väisänen valittiin varsinaiseksi jäseneksi.Uusina koejäseninä aloitti Mikko Muuri ja Jani Väisänen.

Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Päätettiin korvata hirvipäällikön kulut niin että,päällikö vapautetaan hirvimaksusta. Hirvijahtiin osallistujat päättää
myös hirvikokouksen asiat,eli muilla jäsenillä ei ole ääni-oikeutta hirvikokouksessa.Lisäksi tuli esille hirvien
talvehtimis-alueilta olisi verotettava kantaa,niin paljon kuin mahdollista.

Hirvikokous asiat
Johtajan valinta valittiin hirvijohtajaksi valittiin Esko Venäläinen,varajohtajaksi Tapani Väisänen ja 2 varaj. Seppo
Nenonen
Ammuntanäyttö? merkki/pisteraja Ehdoksi asetettiin osallistuminen seuran hirvikisoihin tai muut kilpailut tai sitten
oltava luotettava todistaja/todistus että on harjoitellu radalla.
Hirvisakko?/sakotusjärjestelmä? Sakkomaksu 20e/pvä ja kaksi pvä voi olla poissa.Jahtiin voi osallistua myös useamman
miehen ryhmänä,yhdellä luvalla.Hirvitalkoot pidetään 3.9 ja 24.9 klo. 08.00 alkaen ja toiseen talkoisiin on
osallistuttava tai menettää yhden ilmasen poissaolo päivä mahdollisuuden,hirvijahdissa.
Päätettiin myös hirvijahdista viikolla.Viikonlopun jahdin jälkeen sovitaan viikolle jahtipäällikkö.
Tuuraajat ?Tuuraajana voi käyttää seuran jäsentä,seuran jäsen voi osallistua ilman mitään liha tai muuta osuutta hirvestä
metsälle parina päivänä.Edellyttäen että muuten täyttää seuran hirvenmetsästys kriteerit.
Osallistumismaksun suuruus ja eräpäivä osallistumismaksu 100 € eräpäivänä 20.9.
Lihanjako maanvuokraajille jatkuu edellisvuosian tapaan
Metsästyksen aloitusajankohta lauantaina 15.10. klo 7:00 kokoonnutaan salolle
Koiran koulutus?
Saa kouluttaa omia koiria.
Peijaiset? Perinteisisti pyhäinmiesten päivänä.
Paisti/keitto PAISTI !
Laittajat:Kysytään jos vaikka nykälän nuoret naiset laittas,niin kuin ennenkin.

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa
Taipaleella ___ . ___ . 2011

____________________________________
Tero Muuri
Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________________
Pentti immonen
Pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen puolesta

____________________________________
Mikko Hänninen
Puheenjohtaja

___________________________________
Jarmo Ylönen
sihteeri

