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$

28.1.2011 klo 18.30
Metsåistysmaja
I ö.lasenta
Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti j2isenet

tervetulleiksi vuosikokoukseen seuran metsiistysmaj alla.
Puheenj ohtaj a kertasi kuluneen vuoden tapahtumia.

Pienpetokilpailun voitti Rune Drockila jolle annettiin palkinnoksi kiviiäripussi.
Avauksessa muistettiin hiljaisella hetkellä seuran edesmenneitii j?iseniä Klas
Malmberi?i, Nils Seppäläa ja Martti Niemistä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Westman ja sihteeriksi Raimo
Luukkainen.

2$

Kokous todettiin siiiinftijen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja påiätösvaltaiseksi.

3$

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4$

Pöytiikirjantarkastajiksi valittiin Jukka Hernejiirvi ja Veikko Aaltonen, jotka toimivat
myös ?iäntenlaskijoina tarvittaessa.
Tämän pykäluin aikana paikalle saapuivat Rune Drockila ja Tuomas Aaltonen

5$

Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2010, joka hyvåiksyttiin t?iydenettynä
muutamilla lisäyksillä.

6$

Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jonka perusteella vuoden 2010
hyväksyttiin. Tilinpiiätös osoitti ylijiiämä I 198,48 €.

7$

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilinpitäjälle toimikaudelta2}l}.

8$

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen.

9$

Johtokunnan j?iseniksi valittiin, Rune Drockila
Tuomas Laitinen.

10$

tilit

Ari Luoma, Anders Aaltonen ja

Toiminnan tarkistajiksi vuodelle 201I valittiin Vesa Pirinen, varalle Pasi Pirinen

ja

Jukka Hernejiirvi, varalle Matti Westman.

11$
12$
13$

Sihteeri luki johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman
vuodelle 20i l, joka hyvåiksyttiin muutamin täydennyksin.
J?isenmaksuksi pZiätettiin 20 €

ja liittymismaksuksi 100 €.

Esitettiin johtokunnan laatima budjetti wodelle 2011. Budjetti hyvåiksyttiin, jonka
loppusumma on menojen osalta 3750 € ja tulojen osalta 3750 €. Sihteerin palkkio on
100

€ja puheenjohtajan palkkio

100 €.

2

Jahtipiiällikön kulukorvaukseksi pätetti in 3 0 €.

t4$

Valittiin jaostojen vetiijät ja jiisenet:
Kilpailujaosto: Erkki Luoma, Tuomas Aaltonen, Vesa Pirinen, Matti Westman,
Anders Aaltonen ja Ari Luoma.
Anders Aaltonen poistui 20:23 tämän pykälän aikana.

1s$

Seuran j?isenyyden anojia oli kaksi ja yhden koejåisenyys päätryi.
Markku Koivulaa ei valittu jtiseneksi.
Marko Lindberg valittiin kahden vuoden koej Zisenyydellä.
Jani Ihalaisen koejåisenyys pättyi ja hiinet valittiin varsinaiseksi jäseneksi.

16$

Johtokunnalle viihintii?in kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittiimiä tai
kokouskutsussa mainituista asioista ktisiteltiin

.

Seuran uudet siiännöt. Johtokunnan9.l.20ll vahvistamiin siiäntdjen kohdissa
3$,7$, l0$,18$ja 19$ kokous halusi muutoksia.

Kokouksessa pidettiin tauko 20:41 - 20:55 välisenä aikan4 jolloin johtokunta piti
kokouksen ja vahvisti osaltaan ehdotetut siiiintömuutokset. Tauon aikana kokouksesta
poistuivat Erkki Luoma ja Matti Hemejiirvi.
Kokousta jatkettiin tauon jälkeen ja siiZinnöt hyv?iksyttiin yksimielisesti muutoksineen.
Såiännöt ovat pöytiikirj an liitteenä.

.

Vapaajäsenyys

Kokous piätti, ettii niin sanotusta vapaaj?isenyydestä luovutaan eikä uusia
vapaajäseniä enä vuonna 20ll ja sen jälkeen myönnetii, kun uudet sätinnöt astuvat
voimaan. Saavutettuja etuuksia ei kuitenkaan oteta niiltii jtiseniltii pois, jotka sen ovat

jo

saaneet.

17$

Shfii,iin RHY:n hallitukseen esitet?iiin Anders Aaltosta Ari Luoman tilalle Arin
siirry.ttya RHY:n toiminnanohjaaj aksi.

l8$

Muut asiat

1e$

o

Ehdotettiin ettii pyritän vähentiimiiän käteiskassan käyttöä ja siirrytiiiin
päsiiäntöisesti rahaliikenteessä pankkitilin käyttöön.

Kokouksen puheenjohtaja påätti kokouksen klo 21.22.

Kokouksen puheenj ohtaja

Matti Westman
Pöytiikirj antarkastaj
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Veikko Aaltonen

