Norin Metsästysseura ry.

PÖYTÄKIRJA 1/2017
12.3. 2017 klo 17.00
Seuran metsästysmaja

TALVIKOKOUS
________________________________________________________________________________
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Erkki Siljamäki avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleeksi
1.§

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Siljamäki , sihteeriksi Matti Kivistö ja pöytäkirjantarkastajiksi Toni Murto-Koivisto sekä Juho Kivistö, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

2.§

Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokous on ilmoitettu Tejuka-lehdessä 1.3.2017 sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä
seuran kotisivulla. Ilmoituksissa todettiin myös ylimääräinen kokouksen päätettäväksi
tuleva asia koskin fasaaniyhteistyötä Irlanninsetterijaoston kanssa.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi

3.§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään työjärjestys esityslistan mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa

4.§

Seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä
vuodelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Seuran sihteeri Matti Kivistö esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen.
Esitys: Kokous vahvistaa toimintakertomuksen. Päätös: Vahvistettiin
Tilejä esitteli Erkki Siljamäki. Luettiin toiminnantarkastajan lausunto.
Esitys: Kokous hyväksyy esitetyn tilinpäätöksen. Päätös: Hyväksyttiin

5.§

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Esitys: Kokous myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 tileistä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille. Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

6.§

Hallituksen puheenjohtajan vaali
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Siljamäki. Jäljellä yksi vuosi kaksivuotisesta valinnasta.

7.§

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
Hallituksen kokoonpano on seuraava.
Kaari Jari

erov.

Männistö Jorma

erov.

Kaari Niko

erov.

Saarela Jari

1v

Kivistö Matti

1v

Valkama Jyrki

1v

Kokous valitsi erovuoroisten hallitusten tilalle Juho Kivistö, Toni Murto-Koivisto ja Jorma
Männistö jatkaa.

8.§

Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön valinta
Toiminnantarkastajana tilikaudelle on toiminut Karipekka Lammi ja varahenkilönä Jouko
Hirvelä.
Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Karipekka Lammi ja hänen varahenkilökseen
Jouko Hirvelä.

9§

Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma sekä päätetään metsästysammuntojen harjoittelusta
Esitys: Matti Kivistö esitti hallituksen suunnitelman, jonka kokous hyväksyi
Päätös: Päätettiin seuran vakuutusten tarkistamisesta.

10.§

Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Jäsenmaksu metsästyskaudelle 2017-2018
Liittymismaksu henkilötyypeittäin:

50 €

Kylässä asuva henkilö: 150 €

150 €

Maansa/ metsänsä vuokraava, ei kylässä asuva hlö 300 €

150 €

Ei kylässä asuva henkilö, mutta sidoksia kylään 500 €

500 €

Koejäsen maksaa koeajalta seuran jäsenmaksun ( enint. 2v )

50 € / vuosi

Myönnetään naapuriseurojen pienpetopyytäjille vuosikortti

80 €

11.§

Päätetään seuran toimihenkilöiden matkakorvauksista
Seuran puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle korvataan seuran toiminnasta
aiheutuvia matkakuluja seuraavasti: puheenjohtaja 200€ saakka, sihteeri 200 € saakka ja
rahastonhoitaja 200€ saakka. Kulut korvataan ajotositteen mukaan 0,41 snt / km. Em.
jäsenet ovat vapautettu seuran vuotuisesta jäsenmaksusta tehtävää hoitaessaan.
Seuran jäsenmaksusta on vapautettu myös jäsenet sen vuoden alusta, kun he täyttävät
70 vuotta.
Esitys: Seura maksaa edellä mainituille toimihenkilöille tehtävän hoidosta aiheutuneet
matkakulut seuraavasti:
Puheenjohtaja 200 € , sihteeri 200€ , rah.hoit. 200€. Lisäksi he ovat vapautettuja seuran
jäsenmaksusta tehtävää hoitaessaan.
Päätös: Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

12. §

Päätetään a) hirvieläinten mahdolliseen yhteislupaan osallistumisesta, valitaan b)
metsästyksenjohtajat tulevalle metsästyskaudelle ja päätetään c )kahden hirven lupamaksun maksamisesta.
Päätös:
a) Norin Metsästysseura osallistuu mahdolliseen Teuvan RHY:n jäsenseurojen hirvilupien
yhteishakumenettelyyn.
b) Hirvenmetsästystä johtaa Erkki Siljamäki
Peuranmetsästystä johtaa Matti Kivistö
c) Seura maksaa kahden hirven pyyntiluvan ja varaa tarvittavan lihamäärän maanvuokraajille jaettavaksi vuokravastikkeeksi sekä 70-vuotisjuhlien järjestämiseksi.

13.§

Valitaan seuraavat toimikunnat ja niiden vetäjät
Toimikunta

Vetäjä

Riistanhoitotyö

Jäsenet hoitavat rh-työtä omatoimisesti

Hirvikoetoiminta

Harri Rantakoski

Ampumatoiminta

Juho Kivistö

Kennel- ja ajokoetoiminta Olavi Hakala
Kanakoiratoiminta

Teemu Hakala

Vuokra-asiat

johtokunta sekä Harri Rantakoski ja Reino Kriikkula

70-vuotisjuhlatoimikunta johtokunta vastuullisena toimijana

14. §

Käsitellään mahdolliset jäsenhakemukset, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
Seuran jäsenyyttä on hakenut Jukka Talvitie, Vantaa sekä Olli-Juhani Hannonen, Teuva.
Annetaan päätös tiedoksi hakijoille.
Esitys: Luetaan hakemukset ja keskustellaan asiasta
Päätös:
Jukka Talvitie: Hyväksyttiin koejäseneksi kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi edellytyksellä, että Norin Metsästysseura saa vuokralle suvun kylässä omistamat maa-alueet. Näin
ollen koeajalta jäsen maksaa jäsenmaksuna 50 € / vuosi koeajaltaan ja sen jälkeen liittymismaksuna ko. vuonna voimassa olevan liittymämaksun.
Olli-Juhani Hannonen: Hyväksyttiin seuran jäseneksi

15. §

Käsitellään mahdolliset seurasta erottamistapaukset
Toteamus:

16. §

Tällaisia tapauksia ei ole

Valitaan seuran edustajat ja varamiehet tarvittaviin piirikokouksiin
Seuraa edustamaan valittiin
Kennelpiirin kokouksiin Jari Saarela ja Vesa Korkeamäki

17. §

Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa
ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Norin Metsästysseuran ja Kanakoirajärjestön irlanninsetteri jaoston kanssa koskien fasaaninmetsästystä, istutuksia ja ruokintapaikkoja
Asian esittely: Puheenjohtaja esitteli kokoukselle kyseessä olevaa sopimusajatusta
keskustelun pohjaksi.
Päätös:
Johtokunta mukana Teemu Hakala hyväksyttiin neuvottelemaan irlanninsetterijaoksen
kanssa yhteistyösopimuksesta. Talvikokouksen evästeenä neuvottelussa on otetava
huomioon seuraavat asiat:
- seura päättää omien jäsentensä saaliskiintiöistä
- jäsenet saavat käyttää omia kanakoiria metsästykseen rodusta riippumatta
- jäsenet saavat ottaa mukaan metsästykseen omia vieraitaan

18. §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
Riistapeltojen siemenet ja apulannat varataan ensisijaisesti riistapelloille, joihin ei saa
tukea esim. maataloustukien muodossa.

19.§

Kokouksen päättäminen
Puheenhohtaja päätti kokouksen klo 19.00

