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MYLLYKYLÄN ERÄ RY
Rek. No. 78.416
Y-tunnus 1974571-5

PÖYTÄKIRJA
Raimo Luukkainen/sihteeri
1.2.2013

2/2013

VUOSIKOKOUS

Aika
Paikka
Läsnä

1.2.2013 klo 18:30
Metsästysmaja
15 jäsentä

1 § Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi
vuosikokoukseen seuran metsästysmajalla. Puheenjohtaja kertasi kuluneen vuoden
tapahtumia. Pienpetokilpailun voitti Tage Westman, jolle annettiin palkinnoksi termospullo
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Westman ja sihteeriksi Raimo Luukkainen,
pöytäkirjantarkastajiksi Ari Luoma ja Jukka Hernejärvi, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina
3 § Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi
5 § Sihteeri luki toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta, esitteli tilinpäätöksen, joka osoitti
310,09 euroa alijäämää, ja luki toiminnantarkastajien kertomuksen. Päätettiin tilien
hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös
6 § Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelovollisille toimikaudelta
2012
7 § Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen
8 § Johtokunnan erovuoroisina olivat Anders Aaltonen ja Tuomas Laitinen. Jäseniksi valittiin,
Anders Aaltonen ja Tuomas Laitinen. Erovuoroiset olivat vapaaehtoisia jatkamaan
johtokunnassa. Lisäksi Jukka Hernejärvi sekä Ari Luoma jatkavat johtokunnassa
9 § Toiminnantarkistajiksi vuodelle 2013 valittiin Vesa Pirinen, varalla Rune Drockila ja Pasi
Pirinen, varalla Matti Westman
10 § Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma
11 § Jäsenmaksuksi päätettiin liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 25 €, kannattavien
henkilöjäsenmaksuksi 50 €, kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €, kannattavan
yhteisöjäsenmaksuksi 100 € ja kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 €
12 § Esitettiin johtokunnan laatima budjetti vuodelle 2013. Budjetti hyväksyttiin, jonka
loppusumma on menojen osalta 4 750 € ja tulojen osalta 4 750 €

2

13 § Seuran jäsenyyden anojia oli kaksi ja yhden koejäsenyys päättyi
a. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin Marko Lindberg kahden vuoden koejäsenyyden
jälkeen
b. Teemu Kantola valittiin kahden vuoden koejäsenyydellä
c. Markku Koivulaa ei valittu jäseneksi
14 § Jäsenten erottamistapauksia ei ollut
15 § Tänä vuonna ei ollut tarvetta valita edustajia piirikokouksiin
16 § Valittiin jaostojen vetäjät ja jäsenet:
a. Kilpailujaosto: Erkki Luoma (vetäjä), Tuomas Aaltonen, Vesa Pirinen, Matti
Westman, Anders Aaltonen ja Ari Luoma
17 § Päätettiin, että seuralla ei ole virallista ilmoituslehteä. Ilmoituksen julkaistaan seuran
kotisivuilla http://mye.fi Ilmoitustauluja on 3 ja niiden sijainnit ovat
a. Maitolaituri, Metsäkyläntie 1
b. Alakylä, Vastilantie 157 pysäkki
c. Ampumarata, Mustansuon metsäautotie
18 § Johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämiä tai kokouskutsussa
mainituista asioista käsiteltiin
a. Matti Westmanin ehdotus uuden riistakatoksen ja kyttäystornin rakentamisesta.
Johtokunta ehdotti, että uutta katosta ei vielä rakenneta, vaan seurataan tilannetta
vuosi. Uuden katoksen ja tornin paikasta keskusteltiin. Matinsuo voisi olla ehkä
paras paikka olemassa olevista vaihtoehdoista
19 § Viranomaisille ja muille yhteistyötahoille tehtäviä esityksiä ei ollut
20 § Muut asiat
a. RHY vuosikokous pidetään 19.2.2013 klo 18:00
b. Hirvilaskenta päätetään RHY kokouksessa, mutta todennäköisesti laskenta toteutetaan
samalla tavalla kuin edellisenä vuonna eli arvioidaan jäävän kannan mukaan.
c. Ruokailulukujärjestys. Viikottainen ruokinta oli vähän liian tiuha. Johtokunta laatii
uuden ruokintalukujärjestyksen kahden viikon ruokintavälillä edellisen listan
pohjalta. Tarvittavat muutokset sovitaan erikseen.
d. Vuosikokousajankohta helmikuun lopulla jatkossa
e. Laturetki mahdollisuutta selvitetään pj toimesta
21 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:47

Kokouksen puheenjohtaja

______________________________
Matti Westman

Pöytäkirjantarkastajat:

______________________________
Ari Luoma

__________________________
Jukka Hernejärvi

