MYLLYKYLÄN ERÄ RY PÖYTÄKIRJA
Rek. No.
Y-tunnus

2/2019
R Luukkainen/sihteeri
24.2.2019

VUOSIKOKOUS

Aika
Paikka
Läsnä

22.2.2019 klo 18:30
Metsästysmaja
23 jäsentä + 2 henkilöä ilman äänioikeutta

1§

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:30 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen.
Puheenjohtaja kiitti L Drockilaa hänen antamastaan lahjoituksesta. Puheenjohtaja kertasi kuluneen
vuoden tapahtumia. Pienpetokilpailun voitti jälleen T Aaltonen, jolle annettiin palkinnoksi
lahjakortti Erä-liikkeeseen.

2§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin M Westman ja sihteeriksi R Luukkainen,
pöytäkirjantarkastajiksi J Horto ja P Westman, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3§

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4§

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5§

Sihteeri luki toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta, johon tehtiin muutamia lisäyksiä, esitteli
tilinpäätöksen, joka osoitti euroa 755,03 € alijäämää, hyväksytyn budjetin vuodelle 2018 ollessa 800
euroa alijäämäinen (edellisenä vuonna tulos 3 416,26 € ylijäämäinen), ja luki toiminnantarkastajien
kertomuksen. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös.

6§

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille edelliseltä toimikaudelta

7§

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin R Luukkainen

8§

Johtokunnan erovuoroisina olivat A Aaltonen ja T Laitinen. Jäseniksi valittiin A Aaltonen ja T
Laitinen. Erovuoroiset olivat vapaaehtoisia jatkamaan johtokunnassa. Lisäksi A Luoma ja J
Hernejärvi jatkavat johtokunnassa

9§

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin V Pirinen, varalla R Drockila ja P Pirinen, varalla M
Westman

10 § Vahvistettiin johtokunnan laatima toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma.
11 § Jäsenmaksuksi päätettiin liittymismaksu 150 €, jäsenmaksu 40 €, kannattavien henkilöjäsenmaksuksi
50 €, kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €, kannattavan yhteisöjäsenmaksuksi 100 € ja
kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 €
12 § Esitettiin johtokunnan laatima budjetti vuodelle 2019. Budjetti hyväksyttiin, jonka loppusumma on
menojen osalta 8 030 € ja tulojen osalta 8 030 €
13 § Seuran jäsenyyden anojia oli kuusi ja yhden koejäsenyys päättyi. 2 hakemusta hylättiin ja 5
hyväksyttiin.
14 § Jäsenten erottamistapauksia oli neljä. Kolme erotettiin ja yksi jätettiin erottamatta.
15 § Tänä vuonna ei ollut tarvetta valita edustajia piirikokouksiin
16 § Valittiin jaostojen vetäjät ja jäsenet:

a. Kilpailujaosto: J Ihalainen (vetäjä), T Aaltonen, V Pirinen, P Westman, A Aaltonen, T
Hjelm ja A 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, pysäkki Vastilantie 157, Ampumarata
18 § Johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät tai kokouskutsussa mainitut
asiat
a. Keittokatoksen rakentaminen 2019. 4 x 5 katos suunnitelman mukaisesti. Pyritään
keräämään jäsenistöltä tarpeita lisäksi.
19 § Viranomaisille ja muille yhteistyötahoille tehtävät esitykset
a. Ei esityksiä
20 § Muut asiat
a. Vuosijuhla 60 vuotta 2020 valmistelut aloitetaan. Juhlat ensi vuoden kevät kokouksen
jälkeen. Mahdollisesti huhtikuussa.
b. Oma Riista palvelussa löytyy metsästysalueet. Pdf kuvat poistetaan sivuilta ja opastetaan
jäsenet käyttämään Oma Riista palvelua.
c. Metsästyskauden päätös 23.2. majalla, kaikki jäsenet ja koejäsenet tervetulleita. Sauna
lämmin ja soppaa tarjolla. Lahtimaja 08.00 kokoontuminen.
d. Johtokunta muuttaa käytäntöä uusien jäsenten valintaa varten. Perustelut lisätään ja tieto
oliko päätös yksimielinen johtokunnassa. Lisäksi johtokunta valmistelee periaatteet, miten
jäseniä otetaan ja esitellään seuraavassa vuosikokouksessa.
e. SRVA yhteyslistaan tehdään päivityksiä tarpeen mukaan. Jäseniä pyydetään ilmoittaman
halukkuutensa osallistua SRVA toimintaan A Luomalle
21 § Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:06

