PÖYTÄKIRJA
PULKKILAN ERÄ RY:n vuosikokouksesta 8.3.2020 klo 18.30 Siikalatvan kunnantalolla
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Ojanaho avasi kokouksen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Asikainen ja sihteeriksi Tomi Luonua.

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Vahvistetaan osanottajaluettelo
Äänioikeutettujen lkm 13
Puheoikeutettujen lkm 13
Muut

-

5.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Kemppainen ja Matti Myllykangas.

6

Toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen.
Luettiin johtokunnan laatima seuran toimintakertomus, joka hyväksyttiin.

7.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimintakaudelta, jonka perusteella
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Esiteltiin tilinpäätös ja luettiin toiminnantarkastajien lausunto, joiden perusteella hyväksyttiin
tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

8.

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9.

Yhdistyksen puheenjohtajan vaali ja yhdistyksen erovuoroisten jäsenten vaali.
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ojanaho.
Erovuoroisten jäsenten vaali

Jäsenen nimi

Erovuorossa

Uusi jäsen

Erovuorossa

Heikki Yliklaavu

2020

Janne Viitanen

2023

Tero Saarikoski

2020

Tero Saarikoski

2023

10. Kahden toiminnantarkastajan vaali toimintakaudelle 2020.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Häcklin ja Pekka Kyöstilä.
11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimikautta varten
Luettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma. Tapani Toppila esitti
että hirvenkaatolupia anotaan enintään 40 kappaletta. Teuvo Lemmetyinen kannatti
esitystä. Johtokunnan esitys ei saanut kannatusta. Tapanin esitys sai 12 ääntä. Hirvenkaatolupia anotaan enintään 40 kappaletta.
12. Käsitellään toimintavuoden tulo- ja menoarvio, määrätään yhdistyksen liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden
palkkioiden määristä.
Hyväksyttiin johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio.

Jäsen
Varsinainen jäsen
Maanomistajajäsen
Kannattajajäsen
Koejäsen

Liittymismaksu
40 €
0€
-----------

Jäsenmaksu
40 €
0€
84 €
40 €

Sihteerin kulukorvaukseksi sovittiin 700 €.
Puheenjohtajan kulukorvaukseksi sovittiin 800 €, ja kirjanpidon ylläpitoon 500 €.
Toiminnantarkastajat perivät Erän toiminnan tarkastuksesta harkintansa mukaan.
Netin ylläpitoon varattiin 100 €.
13.

Käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat.
Ketun koirapyyntiin osallistuminen: naapurikuntalaiset voivat tulla ketun koirapyyntiin isännän
mukana. Suurpetojen pyyntiin voi tarvittaessa osallistua ulkopuolisia henkilöitä.

14.

Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat.
Hirvijaos: puheenjohtajana Pekka Ojanaho ja jäseninä hirviporukoiden johtajat.
Ampumajaos: puheenjohtajana Arto Kansanoja ja jäseninä Matti Viitanen, Mikko Koskela,
Pekka Ojanaho, Mikko Arola, Elisa Arola, Tuomas Arola ja Mikael Ojanaho.
Ampumaratatoimikunta: Erän puheenjohtaja ja ampumajaoston puheenjohtaja.
Nuorisojaosto: puheenjohtajana Pirkka Siekkinen ja jäseninä Pekka Ojanaho, Mikko Koskela,
Arto Kansanoja, Jaakko Myllykoski, Mikko Arola, Juha Saukko ja Riina Niskala.

15.

Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin.
Metsästäjäliiton kokouksiin edustajiksi valittiin Pekka Ojanaho ja Arto Kansanoja.

16.

Valitaan henkilöt riistanhoitoyhdistyksen kokouksista estyneitä yhdistyksen jäseniä edustamaan.
Entiseen tapaan valtakirjalla 5 edustusta.

17.

Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3)
viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Ei asioita.

18.

Muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.
Teuvo Lemmetyinen kertoi riistakolmiolaskennan tuloksesta. Pekka Ojanaho kertoi kesän
ammuntavuoroista. Ketuilla on havaittu kapia talven aikana.

19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.
Kokouksen puolesta:

puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkistettu:

sihteeri

