Jyringin metsästysseuran vuosikokous 3.6.2021 klo 19:00 Hirvelässä
- paikalla 20 henkilöä
– liitteenä osallistujalista
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oiva Kankaanpää ja sihteeriksi Elina Kankkonen
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Koskela ja Mari Markkula
4. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista
5. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2020
- Esitettiin toimintakertomus 2020
6. Esitetään tilit ja tase vuodelta 2020
- Esitettiin vuoden 2020 tilinpäätös
7. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
- Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille.
8. Valitaan metsästysseuran puheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2021
- Metsästysseuran puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Vesa Parkkinen ja sihteeriksi Elina
Kankkonen
9. Johtokunnassa erovuorossa Allan Uutela ja Jari Tuomaala
- Markus Koskela jää vapaaehtoisesti pois johtokunnasta, tilalle Matti Kankkonen
- Esitettiin Allan Uutelan ja Jari Tuomaala jatkamaan johtokunnassa
10. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt
- Toiminnantarkastajiksi valittiin entiset eli Tuomas Ahokangas ja Kari Kauppila ja varalle Hiltula
Juho ja Koskela Tuomas
11. Esitetään ja vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021
- Esitetty ja vahvistettu toiminta- ja taloussuunnitelma 2021
12. Päätetään seuran puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot
- Puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250€ ja sihteerin palkkioksi 500€ vuodelta
13. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen, kausilupien ja vuokrien hinnat
- Seuran liittymis- ja jäsenmaksut, kausilupien ja vuokrien hinnat päätettiin seuraavanlaiseksi:
Päiväkortti – 10€ vrk, metsäkanalintua saa pyytää vain jäsenen seurassa
Liittymismaksu - 40€
Jäsenmaksu - 30€
Kausilupa - 40€

Louet – jäsen 25€ arkip. Ja 30€ vkl. Jäsen 150€ 7vrk. Ei jäsen 60€ vrk. Joulu-maaliskuu
tuplamaksu.
Hirvelä – jäsen 50€ vrk, pelkkä keittiö 25€ vrk. Ei jäsen 100€ vrk.
14. Valitaan tarpeelliset jaostot ja niiden jäsenet
- Matti Kankkonen valittu Oiva Kankaanpään tilalle kilpailujaostoon, muuten kaikki ennallaan
15. Yhdistyksen uudet jäsenet ja todetaan eroamiset
- Jäsenyys myönnettiin Ville Sainio, Ilkka Heikkilä. Kausilupalaiseksi Petrus Kreivi ja Niko
Kankkonen.
16. Riistanvalvoja
- Toni Uutela
17. Muistamiset
- Vesa ja Elina antavat muistamisia, aktiivijäseniiä Vesa-Pekka Niskanen ja Oiva Kankaanpää
muistettu puukolla
18. Louetin mökin tilanne
- tehdyt talkoot ja mitä täytyy vielä tehdä:
laituri täytyy tehdä
tuulivoimalan korvausrahat tulleet tilille
mökit maalattu, polttopuita tehty, sisälle uuni vaihdettu, uusi ulkopirttikalusto, kevätsiivoukset ja
pihansiivous tehty, kiuas vaihdettu
19. Muut asiat
- Pienpetokilpailu
1. 50€ Eemil Tervamäki
2. 40€ Alpo Saksa
3. 30€ Markus Koskela
- Louetin mökki vrk arvonta saalisilmoituksen palauttaneiden kesken, Matti Kankkonen
- Kaikki jotka haluaa vuosimaksun laskun jatkossa sähköpostiin niin ilmoittaa sihteerille
sähköpostiosoitteensa koko nimensä kera.
20. Kokouksen päättäminen
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45
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