Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y
PÖYTÄKIRJA
aika:31.03.2016
Paikka: Kempeleen kunnanvaltuuston istuntosali
Asia: Vuosikokous
1. Vara PJ Pekka Kälkäjä avasi kokouksen klo 18:00
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
-Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kälkäjä ja sihteeriksi
Henri Kinnunen.
3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajat 2 kp ja samat toimivat
ääntenlaskijoina kokouksessa.
-Jorma Kiviniemi
-Teuvo Holma
5. Luettiin kokouksen asialista ja se hyväksyttiin
työjärjestykseksi.
6.Palkittiin vuonna 2015 menestyneitä koiria.
7.Kuultiin esittely Ruutikankaan ampumaratahankkeesta.
8.Jani Kärenlampi luki vuoden 2015 toimintakertomuksen.
9.Käytiin läpi vuoden 2015 tilit ja tilintarkastajien lausunto.
Jani Kärenlampi luki tilintarkastajien lausunnon ja sihteeri
tilikertomuksen.
10. Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden
2015 tileistä.
11.Sihteeri luki talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja se
hyväksyttiin.
12. Valittiin toiminnantarkastajat vuodelle 2016, 2kp, sekä
varatarkastajat
- Jaakko Mannermaa
-Tapani Kivipää
Varalla
-Jarmo Siltavirta
-Jouko Moilanen

13. Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja v.2016 sekä
varapuheenjohtaja.
-Henri Mettovaara ehdotti puheenjohtajaksi Pekka Kälkäjää
ja vara puheenjohtajaksi Janne Halusta.
Mettovaaran ehdotusta ei kannatettu.
Asiasta ei tarvinut äänestää ja Puheenjohtajaksi valittiin
Janne Halunen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Kälkäjä.
14. Valittiin johtokunta vuodelle 2016 4 varsinaista jäsentä ja
2 varajäsentä.
Varsinaiset
-Henri Kinnunen
-Ville Siltavirta
-Jonne Ahtimaa
-Jani Kärenlampi
Varalle
-Ranta Sakari
-Markku Neuvonen
15. Kulukorvauksia päätettiin maksaa valtion
matkaohjesäädöksen mukaisesti.
16. Yhdistyksen edustajina kokouksissa voivat toimia.
-Puheenjohtaja
-Vara puheenjohtaja
-Sihteeri
- Lisäksi johtokunta voi nimetä keskuudestaan edustajan
kokouksiin
17.Päätettiin jäsenmaksuista ja liittymismaksuista vuodelle
2016.
-Jäsenmaksun suuruudeksi v2016, tuli johtokunnan
ehdottama 37€ ja liittymismaksuksi 40€.
18. Päätettiin päivä, aloitus ja kausilupien hinnoista.
-Kausilupa 75€
-Aloitus 40€ (20-22.8.2016)
-Päivälupa 15€ (ei oikeuta aloituspäivinä metsästykseen 2022.8.2016.)
Tammakangas
-Jäsen 10€/kausi
-Vieras 10€/päivä
19. Valittiin jaostoille vetäjät
Ampumajaosto

-Henri Kinnunen
-Tapio Kärki
-Teemu Moilanen
-Kimmo Koskela
Riistanhoitojaosto
-Risto Ollakka
-Jani Kärenlampi
-Markku Neuvonen
-Pekka Kälkäjä
Jousijaosto
-Jani Kärenlampi
-Henri Kinnunen
Kenneljaosto
-Katja Korhonen
20. Kenneljaoston asiat
-Anne Martinkauppi jää pois kenneljaoston puikoista. Seura
haluaa muistaa Annea lahjalla.
21. Muut asiat
Pidettiin hiljainen hetki, seuran pitkäaikaisten jäsenten Tero
Ollikaisen, Pekka Virran ja
Siltavirran pois
nukkumisen johdosta.
Kanakoiraharrastajien hakemus peltokokeista hyväksyttiin
Käytiin ruutikangas asiaa läpi ja päätös siirrettiin
kesäkokoukseen.
Leton mökkialueelle on luvattu seuralle tontti, jolle voidaan
rakentaa esim kämppä seuralaisten
tukikohdaksi.Kesäkokouksessa esitys kustannuksista ym.
Jousimetsästysliiton kanssa ollaan keskusteltu yhteisestä
kauriinpyyntitapahtumasta. Pyyntiin otettaisiin 30 ensin
ilmottautunutta. Pyynti tapahtuisi jousijaoston toimesta.
Tapahtuman hinnaksi suunniteltu 75€ per osallistuja, hinta
kuulemma sama kun muissa vastaavissa tapahtumissa. Lisäksi
kaatomaksu tulisi olemaan 150€. Kyseinen tapahtumavaatii
sitä, että jousijaostolle myönnetään 2 tai 3 kaurislupaa, joista
tuossa jahdissa sovelletaan. Seuran jäsenet toki saavat
osallistua jousella pyyntiin veloituksetta, liittymällä
jousijaostoon. Tällä tapahtumalla on se tarkoitus, että
saadaan kerättyä jousijaostolle varoja radan tekemiseen ja

suunnitteluun.
-Hyväksyttiin lupa 3 kauriille
Riistakolmiolaskennat pyritään pitämään heinäkuussa.
Ajokoe haetaan tulevalle kaudelle 6.9/6 koiralle.
Koira aitauksen kunnostus aloitetaan
Myönnettiin lahjakortti Seppo Angerialle
21. Uudet jäsenanomukset
-Kaikki hyväksyttiin 2 lukuunotamatta
22.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55

