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KESÄKOKOUS 2014
Aika

sunnuntai 24.8.2014 klo: 14.00

paikka

Seuran toimitalo

läsnä

Liitteen 1 mukaiset henkilöt.

1§
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06.
.
2§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matias Haapaniemi ja sihteeriksi Heikki Miettunen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Posti ja Hannu Hietala, jotka myös tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
3§
Kokouskutsu on julkaistu Lounais-Lapissa 14.8.2014. Kokous oli 7 vrk ennen kokousta
koollekutsuttu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5§
Metsästysajoiksi vuodelle 2014 – 2015 päätettiin noudattaa yleisiä metsästysaikoja.
6§
Päätettiin, että vieraskortteja myydään jäniksen ja kyyhkysten metsästykseen. Vieraskortin hinta 10
euroa/vrk. Ei saaliskiintiötä. Maanomistajilla on kuitenkin oikeus vieraan tuomiseen metsälle
entiseen tapaan.
7§
Kausikortteja päätettiin myydä jäniksien ja kyyhkysten metsästykseen hintaan 50 €
kausi.Saalisrajoitus vieraat ja jäsenet 2 riistaeläintä per vuorokausi.

8§
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Olavi Posti, Mauri Johansson, Paavo Miettunen, Matias Haapaniemi, Tauno Johansson, Arto
Tikkanen ja Tomi Malinen, myyvät vieraskortteja.
9§
Metsätiet ovat rauhoitettuja metsästykseltä, ei muita rauhoitusalueita.
10 §
Pienpetolupia myydään 20 €/kausi.
11 §
Muita asioita:
•

Simon kenneljaoston tiedote ajokokeista luettiin. 21.7.14 pidettiin toimitalolla yhteisluvan
hirvikokous. Luvat päätettiin siellä jakaa Maksniemi, 11 + 6, Simoniemi 11 + 6, VJMS 10 +
6. Päätettiin järjestää yhteisluvan oma pienpetokilpailu jossa palkintona hirvenvasa.
Järjestäjät järjestyksessä Maksniemi metsästysvuonna13-14, Simoniemi vuonna 14-15,
VJMS vuonna 15-16. Pyyntialue yhteismetsästysalue. Yhteisluvan vasa-arpajaiset päätettiin
järjestää. 2 arpalistaa joissa molemmissa on palkintoina puolikas vasanruho. Simoniemen
seura järjestää arpajaiset tänä vuonna.Yhteisluvan maksuliikenne tapahtuu yhteisluvan
omalta tililtä. Ei tarvi ’kierrättää’ rahoja seuran tilin kautta. Hirviporukan vetäjä kerää
maksut osallistujilta ja tilittää ne yhteisluvan tilille.

•

Arto Miettunen palasi vuosikokouksessa keskusteltuun tuulivoima-asiaan. Tuulivoimayhtiön
tulisi korvata seuralla aiheuttamansa haitta. Tärkeitä asioita ovat:
1. Kännykkäverkko viantiejoella tulisi saada kuntoon.
2. Ala-Penikka matkailukäyttöön, ’Ala-Penikan kierros’. Maastopyöräreitti AlaPenikasta Saunasaareen. Seura voisi hyötyä tällaisesta vilkastumisesta alueella.

•

Naisjaosto järjestää 7.9. klo 13 alkaen virkistyspäivän. Tarjolla hernekeittoa, ja kahvi +
pulla yhteishintaan 8 €.
12 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.11.
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_________________________
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_________________________
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Pöytäkirjan tarkastajat:
_________________________
Olavi Posti

_________________________
Hannu Hietala

