Pyhä-Saukko ry

Pöytäkirja 26.2.2022

TALVIKOKOUS
Aika:
26.2.2022 klo 12:00
Paikka:
Pyhän Asteli
1)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kivelä sihteeriksi Juha Rytilahti
pöytäkirjantarkastajiksi Mika Kari ja Markku Kallio jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina

2)

Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jäseniä paikalla 15, Liite

3)

Hyväksytään työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista

4)

Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta
Käytiin läpi seuran toimintakertomus, nahkavajan rakentaminen ei toteutunut.
Luettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätöksestä puuttuu hallituksen
jäsenten allekirjoitukset myös hallituksen kokouspöytäkirjoista puuttui allekirjoitukset,
joka hoidettiin kokouksessa. Tilinpäätös hyväksyttiin ehdollisena, että kaikki
hallituksen jäsenet allekirjoittavat tilinpäätöksen. Liite

5)

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hallitus poistui kokouksesta ja Mika Kari toimi puheenjohtajana. Myönnetään
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille ehtona tilinpäätökseen vaadittavat
allekirjoitukset.

6)

Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen
kannalla
Suoritettiin suljettu lippuäänestys jäsenten valinnassa.
Jäseniksi hyväksyttiin; Sari Hiltula, Mika Kari, Maija Laukka, Pekka Turkki
Koejäseneksi hyväksyttiin; Miika Juntunen
Jäseneksi ei hyväksytty; Ville Laurila ja Tauno Pyhäjärvi

7)

Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kivelä.
Hallitukselle annettiin tehtäväksi kartoittaa ennen seuraavaa talvikokousta ehdokkaita
puheenjohtajaksi, koska Mikko ilmoitti olevansa nyt viimeistä kauttaan
puheenjohtajana

8)

Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Joni Luukinen, Tarja Kallio ja Juha Rytilahti
Hallitukseen valittiin, Joni Luukinen, Tarja Kallio ja Juha Rytilahti

9)

Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
Käytiin keskustelua asiasta sääntöjen mukaan riittää yksi toiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Uurtamo ja varalle Juhani Talvensaari

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta
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Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle, Liite
Keskusteltiin talkoopäivistä, jota on tehtävä 2 pv hirviporukaan pääsemiseksi jos
talkoopäiviä ei suorita niin maksu on 100 eur/ päivä
Hirvenmetsästykseen on ilmoittauduttava viimeistään kesäkokouksessa
metsästyksenjohtajalle.
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2022, koejäsen 50 € ja varsinainen jäsen 30 €.
12) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
Vuosimaksu 100 € ja kertamaksu 500 €
13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
Käsiteltiin ja vahvistettiin, Liite
Keskusteltiin nahkakatoksen rakentamisesta, joka pyritään aloittamaan toukokuussa.
Myönnettiin 150.00 euron lahjoitus Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistykselle
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
Ei erottamistapauksia
15) Valitaan metsästyksenjohtajat
Metsästyksenjohtajaksi valittiin Juha Rytilahti sekä varajohtajat, Liite
16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä riistanhoitoyhdistykseen sekä
mahdollisiin piirikokouksiin
Hallitus valitsee edustajat ko. kokouksiin.
17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme
viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Ei asioita
18) Päätetään muille tahoille tehtävistä esityksistä
Ei esityksiä
19) Riistanhoitoyhdistyksen kuulumiset
Juha Rytilahti (rhy varapuheenjohtaja) esitti mm. rhy:n taloudellisesta tilanteesta
valtion avustukset pienentyneet ja ikärakenteesta pitäisi saada nuoria mukaan.
20) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.
Ei esitetty
21) Kokouksen päättäminen / Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:06
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