Liperin Erämiehet RY
KESÄKOKOUS
ERÄMAJALLA SUNNUNTAINA 18.8.2019 KLO 17.30

Pöytäkirja.
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Mar

Kui nen Avasi kokouksen klo 17:30.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtahajaksi vali in Mar
Tuoriniemi.

Kui nen ja sihteeriksi Teemu

3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi vali in Per

Tolvanen ja Tapani Hänninen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous tode in lailliseksi, oikein koollekutsutuksi (leh -ilmoitus Karjalainen
10.8.2019) ja päätösvaltaiseksi.
5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksy in kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi.
6. Metsästysajat 2019 – 2020. Riistakiin öt ja rauhoitukset.
Pääte in seurassa noudate avan valtakunnallisia metsästysaikoja. Metso
rauhoite u seuran alueella. Teerelle kiin ö 1 kpl/seuran jäsen.
Metsäkauriille kiin ö 1kpl/seuran jäsen maanomistajan luvalla.
8. Rauhoitusalueet.
Härkinlampi rauhoitusalue a.
Muulta riistalta rauhoite u pelkästään hirven- ja petometsästykseen vuokratut
alueet.
9. Vieraskor -oikeus –myyjät ja hinta.
Vieraskor n hinta 8 €/vuorokausi, myyjänä Liperin ST1 huoltoasema.
Vieraan mukana oltava seuran jäsen. Saalis menee jäsenen kiin östä.
Pienpetojen ja hai alintujen metsästämiseen ei tarvitse vieraskor a.

Vieraskor n voi maksaa lisiirrolla samalle lille kuin jäsenmaksun. Vies in edot
"Vieraskor , Isäntäjäsenen nimi ja vieraan nimi"
10. Uudet jäsenet (jäsenhakemukset)
-Vainikainen Ville Pe eri
Otetaan seuran jäseneksi, ilman lii ymismaksua. Tuo metsästysmaata 62 ha
Siikasaaresta
-Rouhiainen Niina Johanna
Otetaan seuran jäseneksi, lii ymismaksu 250 €.
-Vuorela An

Pekkka

Otetaan seuran jäseneksi, koejäsenyys 2 vuo a lii ymismaksu 750 €.
11. Eroa pyytäneet jäsenet.
-Miinalainen Pekka
Myönnetään ero.
-Vilkman Saku
Myönnetään ero.
-Vänskä Markku
Myönnetään ero.
12. Erote avat jäsenet.
Ei erote avia jäseniä.
13. Koejäsenet 2 vuo a olleet. 2018 otetut; Marko Siira jatkaa
Ei 2 vuo a koejäsenenä olleita.
1 vuoden koejäsenenä ollut Marko Siira.
14. Jäsenkehitys/talous
Ak ivisia, jäsenmaksun maksavia jäseniä 114 kpl. Vapaajäseniä 40 kpl, joista
ikäperusteella 23 kpl.
Seuran lillä on rahaa noin 8000 €.
15. Ikäperustaisen vapaajäsenyyden muutos
1.1.2020 alkaen ikäperusteisen vapaajäsenyyden ikäraja nousee 75 vuoteen. Tulevat
vapaajäsenet maksavat vuosikokouksen pää ämän määrän jäsenmaksua, kuitenkin
enintään puolet kulloinkin voimassa olevasta normaalista jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa.
Vapaajäsenyyden ennen 1.1.2020 saavu aneet säily ävät nykyisen vapautuksen
jäsenmaksusta.
16. Muut esille tulevat asiat;
Hirvikokous 15.9.2019 klo 17:00 Erämajalla.
Keskustelua Reviiri-järjestelmän käy öönotosta. Ei tehty päätöksiä.
Liperin Erämiehille peruste u Facebook-ryhmä. Asiasta ei tehty päätöksiä.
17.Kokouksen pää äminen.
Puheenjohtaja Mar

Mar

Kui nen

Kui nen pää

kokouksen klo 18:40.
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