Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys RY

PÖYTÄKIRJA
01.07.2020
Hotelli Pohjankievari

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puhennjohtaja Pekka Kälkäjä avasi kokouksen klo 18:03
2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA
Tode in kokouksen laillisuus ja päätösvalta
3. ASIALISTA
Hyväksy in asialista

4. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Puheenjohtaja Pekka Kälkäjä

Sihteeri Henri Kinnunen

5. VALITAAN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA 2 ÄÄNTENLASKIJAA (SAMAT)
Jimmy Alatalo ja Teuvo Holma

6. LUETAAN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Sihteeri luki toimintakertomuksen
7. LUETAAN VUODEN 2019 TILIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Sihteeri luki likertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2019 TILEISTÄ
Päätös: Myöne in vastuuvapaus
9. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020
Päätös: Hyväksy in
10. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJAT VUODELLE 2020 (EDELLISET KÄYTETTÄVISSÄ)
Päätös: Jaakko Mannermaa ja Markku Neuvonen
varalla Jarmo Siltavirta ja Jouko Moilanen
11. VALITAAN YHDISTYKSELLE PUHEENJOHTAJA JA VARA PUHEENJOHTAJA
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(Edelliset käyte ävissä poikkeusolovuoden loppuun)

Puheenjohtaja Pekka Kälkäjä

Vara Jorma Kananen

12. VALITAAN YHDISTYKSELLE JOHTOKUNTA 4 VARSINAISTA JA 2 VARAJÄSENTÄ
(Edelliset ovat käyte ävissä poikkeusolovuoden loppuun)
Jäsenet: Henri Kinnunen, Henri Me ovaara, Jani Kärenlampi, Sakari Ranta
Varajäsenet Jaakko Pir koski , Jari Ohukainen
13. PÄÄTETÄÄN KULUKORVAUKSISTA KILPAILUT/EDUSTUS
Päätös: Val on matkaohjesäännön mukainen
14. PÄÄTETÄÄN VIERASLUPIEN HINNAT
JOHTOKUNNAN EHDOTUKSET
-Vesilintu Aloitus 40€ (20-22.8 /2vrk) Päivä 15€ (ei koske 20-22.8) Kausi 75€
(Leton en itäpuolella jäsen mukana)
Päätös Hyväksy in Tarkenne in alotusaika 2 vrk

-Kyyhky 25€/kausi (Jäsen mukana)
Päätös Hyväksy in
-Jänis päivä 15 € kausi 100 € (Jäsen mukana)
Päätös:
Jimmy Alatalo ehdo
Kanna

e ä myydään vieraslupia, mu a ei seuran ulkopuolisia koiria. Risto Ervas

Äänestetään Johtokunta 16

Alatalo 9

Päätös Johtokunnan ehdotus hyväksy in

Fasaani Juoksutuslupa 10€ päivä, Lupa pudotukseen 25€ lintu (seuran jäsen mukana)
Päätös: Hyväksy in

Tammakangas 10€/päivä (jäsen mukana)
Päätös: Hyväksy in
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15. NUORISOJAOSTO

(Johtokunta ehdo aa, e ä perustetaan nuorisojaosto ja sille 2 vetäjää)
Henri Kinnunen ja Henri Me ovaara
Päätös: Perustetaan
16. VALITAAN JAOSTOILLE VETÄJÄT
Kenneljaosto Katja Korhonen
Jousijaosto Jaakko Kela
Nuorisojaosto Henri Kinnunen ja Henri Me ovaara
Ampumajaosto Jaakko Pir koski
Päätös: Esitetyt vali in
17. METSÄSTYSAJAT (Johtokunnan ehdotus)
Val on ajat (Jokainen on velvollinen tarkistamaan itse metsästysajat)
Joulurauha 24 ja 25.12.2020 , myös Tammakangas
Tammakankaalla metsästys alkaa ministeriön päätöksellä vasta 20.09.2020. (ei voida vaiku aa)

Jarmo Siltavirta ehdo , e ä kuten viimevuonna fasaanin metsästys alkaisi vasta marraskuun
alussa. Toiveena , e ä fasaaneita jäisikin luontoon kauden jälkeen
Äänestetään
Johtokunnan ehdotus: 12
Siltavirran ehdotus: 9
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksy in kaikkien osalta.
18. SAALISKIINTIÖT (Johtokunnan ehdotus)
Kauris Perustetaan kaurisporukka, edellisvuosien tapaan. Johtokunta kutsuu koolle
perustamiskokouksen. Porukalle ehdotetaan 8 lupaa. Porukka sopii kokouksessa pyynnin
säännöt.

Jousijaostolle ehdotetaan 4 lupaa edellisvuosien tapaan, jo a saadaan liiton metsästystapahtuma
pide yä.

Kauriin pyyn vapautuu 01.01.2021. 1 kauriin kiin ö/kausi .
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Ampuja on oikeusvelvollinen ilmoi amaan kaadosta 7vrk sisällä.

(Niin Kauris, Jousi, kuin hirviporukanpyynneissä mahdollisuus käy ää ulkopuolisien koiria)

Jarmo Siltavirta ehdo , e ä kauris vapautetaan kaikille kauden alusta as 1 kiin öllä.

Johtokunnan: 17

Siltavirran ehdotus 8

Päätös: hyväksy in johtokunnan ehdotus.

-Metso, Riekko , Peltopyy Rauhoite u
-Teeri/Pyy 2kpl, Fasaani Ei kiin ötä, mu a 20€/ kausi
-Vesilinnut Ei kiin ötä (Tarkista hanhen kohdalla 10.8 alkavan pyynnin rajoitukset)
-Muu riista Ei kiin ötä

Jarmo Siltavirta ehdo , e ä 2 kiin ö fasaanille/kausi

Äänestetään Johtokunta 6 Jarmo 14

Päätös: Muuten johtokunnan ehdotuksen mukaan, mu a fasaanille 2 kiin ö.

Tammakangas
-Kiin ö kanalinnut 3kpl joista yksi saa olla metso. Vieras 2 lintua joista 1 saa olla metso
Päätös: Johtokunnan ehdotus hyväksy in
19. RAUHOITUSALUEET
Muuten ennallaan, mu a ehdotetaan lisäksi, e ä järvisuo, marjasuo, pyöriäsuo, soidinrauhoitus
lokakuun alusta kauden loppuun.
Ei poikkeuksia
Päätös: Hyväksy in
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Ervas Risto ehdo , e ä mainitut suot rauhoitetaan kauden alusta alkaen

Äänestetään Johtokunta

7

Ervas

13

Päätös Ervas n ehdotus hyväksy in
20. KOTISIVUT (Seuralle täytyy saada uudet ko sivut. Vanhan alusta vanhentunut ja kaatuneet)
Päätös: Johtokunnalle valtuudet kilpailu aa ja valita palvelu.
Haetaan avustusta saatavilla kanavista kanavista.

21. SÄNTÖMUUTOS
-Johtokuntaan valitaan 6 jäsentä ja 2 varajäsentä, 2v vuo selle toimikaudelle. Joka vuosi puolet
erovuorossa. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet(50%) paikalla.

Hyväksy in.

SIHTEERIN JA JOHTOKUNNAN KOULUTUS
-Seuran tulee koulu aa varoistaan vaihtuva/uusi sihteeri ja puheenjohtaja, sekä tarjota tarvi avat
työvälineet.
-Seura tarjoaa vuosi ain varoistaan johtokunnalle koulutus /kehitys tapahtuman
(Teemapäivä,Kehityspäivät,Kevätlii okokous, tai mu sidostoiminta/aihekoulutus/tapahtuma)
Päätös : Hyväksy in

22. KOELUPA ANOMUKSET
Mäyräkoirakerho 17.10.2020 2-4 maastoa. Päätös: Johtokunnan kansa yhteistyössä myönnetään
maasto

Kanakoitaharrastajien anomus. Päätös: Myönnetään seuran sääntöjen ja linjausten pui eissa.

Tyrnävän riistansuojelijat 19.9.2020 maastoja 2kpl. Rauhoitus pienriistalle kys päivälle. Päätös:
Hyväksy in

23. AMPUMARADAN TALKOOT
-08.07.2020 klo 14:00
24. RAHASTO/SÄÄSTÖTILIN AVAUS
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Ehdotetaan , e ä avataan seuralle korkoon perustuva, säästö/rahastosäästö li jolle laitetaan
vuosi ainen mahdollinen ylijäämä. Lisäksi voitaisiin lai aa vuosi ain 1000€ säästöön. Turvataan
tulevaisuu a mahdollisten, maahankintojen, kosteikoiden, ruoppausten tai muiden projek en varalle,

sekä yllä ävien menojen varalle. Lisäksi,kun on varapankkia, niin jäsenmaksun korotuspaineita ei tule
niin helpos . Saadaan lillä olevalle säätölle korkoa ja estetään in aa on vaikutusta.

Siirretään seuraavaan vuosikokoukseen ja hankitaan lisää informaa ota .
24. KÄSITELLÄÄN UUSIA JÄSENANOMUKSIA
Ei
26. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- Riistakolmiolaskenta Ma

Alasimonen järjestää. Myöhemmin yhtey ä.

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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kokouksen klo 20:37
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Pj: Pää

