
Paimion Metsästysseura ry 
Talvikokous 2013 PÖYTÄKIRJA  

 

Aika  28.2.2013    klo. 18:00 

Paikka  Seuran Maja 

Läsnä       Osallistujalista liitteenä, 15 osallistujaa. 

1. Kokouksen avaus 

Risto Kalve avasi kokouksen 18.15, kerrattiin vuoden tapahtumat: vesijohto ja kota valmistuneet. 

Kota avoinna, puita puuvajassa. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

Puheenjohtajaksi Olli Sairanen   

Sihteeriksi Kalle Sevon 

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Lehtiö Henri ja Kuusisto Heikki 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus. 

Ilmoitus ollut seuran nettisivuilla ja kunnallislehdessä 1.2.2013, todettiin lailliseksi. 

4. Hyväksytään työjärjestys. 

Hyväksyttiin. 

 

5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään 

tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Risto Kalve avasi tilinpäätöksen ja selitti toimintaa. Tilit hyväksyttiin. 

 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

Vastuuvapaus myönnettiin. 

 

7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. 

Valittiin Risto Kalve, ei muita ehdokkaita. 

 

8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 

 

Erovuorossa Erkki Tolvanen, Esa Peltola, Jarmo Silver, Kalle Sevon ja Pentti Reponen. 

Tilalle valittiin:Erkki Tolvanen, Heikki Kuusisto, Jarmo Silver, Henri Lehtiö ja Pentti Reponen  

  

9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle 

toimintavuodelle. 

Valittiin: Heikki Mannisto ja Seppo Kallio, varalle Jari Mukari. 

10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten. 

 

Hyväksyttiin, ei muita ehdotuksia.  
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11. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja 

kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta 

kannattajajäsenmaksusta. 

 

Liittymismaksu 150EUR, jäsenmaksu 30EUR. Kannatusjäsenmaksu 50EUR, muita maksuja ei päätetty. 

 

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio. 

 

Risto Kalve selvitti tulo- ja menoarviota. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio. 

 

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan 

saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi. 

 

Ei ollut erottamisia. 

 

14. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin. 

 

16.3 kokous, johtokunta valitsee edustajan. 

 

15. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta 

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

Ei ollut muita asioita. 

 

16. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja Paimionlahden riistanhoitoyhdistykselle 

tehtävistä esityksistä. 

 

Ei esityksiä. 

 

17. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä. 

 

Keväällä talkoopäivä majalla, johtokunta ilmoittaa ajan myöhemmin. 

 

18. Kokouksen päättäminen. 

 

Kokous päätettiin klo 19.20 

 

 

 

 

  Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


