Talvikokous 25.02.2018
Koillis-Kemijärven erämiehet ry
Eräkämppä klo 15.00

Kokouksen järjestäytyminen
1.Kokouksen avaus: Johtokunnan pj.
Kari Sirjonen avasi kokouksen hilljaisella hetkellä keskuudesta poistuneiden muistoksi.
2.Valitaan kokouksen: Puheenjohtaja ja sihteeri. Pj. Jaakola Markku
Siht.Toni Pelkonen
3.Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
Valittiin: Joonas Lehtola ja Kimmo Kuusisalo toimivat pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus. ( sääntöjen 8 § ) kokous kuulutus Koti-lappi
15.02-18, Kokous todettiin lailliseksi

Käsiteltävät asiat
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5b.Käsitellään onko jäsenrekisteri ajantasalla, asia Ok!
-metsästämättömien maanvuokraajien lihanjakoluettelo, Ok!
-vuokrasopimusluettelon ajantaslle saattaminen, Ok! päivitetään koko ajan.
5c. Pienpetojen Kettu, Näätä ja Supi saaliskorvaus puolitetaan 15€ kpl ja minkkistä maksettava
korvaus nostetaan 15€ kpl. saaliskorvaus maksetaan seuranalueelta pyydetyistä pienpedoista.
Kokousta jatkettiin 25.3 2018 klo 14:00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Sirjonen. tilien aikana kokousta johti Jouko Kivelä.
Sihteeriksi valittiin Rainer Vihriälä
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Kuusisalo ja Matti Vihriälä

6. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017
ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
-käytiin läpi edellisvuoden 2017 toimintakertomus
sovittiin että seuraavassa vuosikokouksessa tilinpäätöksestä on oltava laskelma liitteenä
työjärjestys listassa.
Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
-tilit jätettiin toiminnan tarkastajille. Tilit käsitellään kokouksessa 25.3 ja tässä yhteydessä tulee
toimittaa tilin päätöksestä tiivistelmä työjärjestyksen liitteeksi.
-25.3 kuultiin toiminnantarkastajien lausunto
-tarkasteltiin tilinpäätös liitettä..- ei huomautettavaa
Päätös:Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
8. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajanvaali.
-Kari Sirjonen jatkaa puhj.johtajana.
9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali , erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa: Korpela Tuula , Piri Henri , Tuulaniemi Tenho
kolmannesta järjestettiin suljettu lippuäänestys, valittiin uudelleen Tenho Tuulaniemi 17 äänellä.
toisena ehdokkaana ollut Jarmo Hannula sai 8 ääntä.
johtokuntaan valittiin: Tuula Korpela, Jouko Kivelä ja Tenho Tuulaniemi
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt kuluvalle vuodelle.
-Pentti Särkelä (varalla:Antti Sirviö), Jarmo Hannula(varalla:Risto Uimarihuhta)

11. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.
-Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma
12. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2018.
-johtokunnan esitys: jäsenmaksu 25€ ja liittymismaksu 50€
-johtokunnan esitys hyväksyttiin

13. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja meno arvio.
Kylmäkontti/ kylmätila hirvenpyyntiin arvioidaan kesäkokoukseen mennessä.
Vahvistettiin tulo ja menoarvio 2018

14. Valitaan tarpeelliset jaostot ja vastuuhenkilöt jaostoille.
- riistanhoito- ja riistanlaskenta jaosto,Rainer Vihriälä
- kilpailu- ja nuorisojaosto Entiset jatkaa Matti Vihriälä,Pentti Särkelä,Anja-Riitta Orava,Jukka
Myllykoski, Toni Pelkonen

talkoojaosto, Markku Jaakola ja

Rainer Vihriälä
- naisjaosto. Sisko Alakangas, Tuula Korpela, Ulla Lampela, Raili Kostamo,Liisa Vihriälä
15. Valitaan seuran edustajat: SML- ja Kennel liiton kokoukseen
Henri Piri sml kokoukseen , Jaakola Markku kennelpiirin kokoukseen.
16. Hyväksytään seuran uudet jäsenet.
-ei ollut hakemuksia
17.Päätettiin ilmoitus- sanomalehti (koti- lappi)
18. Päätetään hirvenpyynnin aloitus ajankohta,
johtokunnan esitys, asetuksen mukainen.
-Johtokunnan esitys hyväksyttiin
19. Muut asiat:- kämppä isännän valinta,
-valittiin Jukka Sirviö
Esitetään, että maksetaan tienkäyttömaksua metsästysaikana puomeilla sulkemattomille
metsäautoteille MAX 5€ km/vuosi, laskun lähettäneille seuran alueella oleville tiekunnille, kulut
katetaan hirvenmyyntituloilla.
Päätös: Esitysen mukainen
- Esitetään varattavaksi rahaa teurastamon muutostöitä varten (3500€).
Päätettiin varata rahaa teurastamon kylmätila/laite hankintoihin 3500€

Päätettin järjestää nuorille eräleiritapahtuma.
Järjestetään pilkkikilpailut Eräkämpällä 15.4 klo 12:00

20. Kokouksen päättäminen
kokous päätettiin klo 15:03
Puheenjohtaja Markku Jaakola

Pöytäkirjantarkastajat: Kimmo Kuusisalo

Joonas Lehtola

Puheenjohtaja Kari Sirjonen

Matti Vihriälä

