Alakylän metsästysseuran syyskokous 11.08.2017 klo 18:00 Metsolassa.
Paikalla: 43 henkilöä (osallistujaluettelo liitteenä)
1§ Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08. Markku Karjanlahdelle pidettiin hiljainen hetki
- Puheenjohtaja kertasi mennee kauden asioita mm. susivuoren laavu ja puukökät
- Kerrattiin hyvät metsästystavat ja turvallinen aseenkäyttö
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- Valittiin puheenjohtajaksi Timo Hemminki ja sihteeriksi Antti Lassila
3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Heikki ja Jaakko Perälä
4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Komiat-lehdessä 02.8.2017.
5§ Hyväksytään kokouksen esityslista
- Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
- Päivänmäärä esityslistassa 10. korjattiin suullisesti 11.
6§ Saaliskiintiöt tulevalle metsästyskaudelle 1.8.2017 – 31.7.2018
Metso:
rauhoitettu
Teeri:
1 kpl (suositus kukkoja)
Metsäpyy:
2 kpl
Peltopyy:
rauhoitettu
Riekko:
rauhoitettu
Metsäjänis:
ei rajoitusta(Karhunmaa rauhoitettu metsäjäniksen osalta 12.11 asti,
ajattaa saa )
Rusakko:
ei rajoitusta
Metsäkauris:
10 kpl vapaasti (1 / talous) ja 3 kpl seuruejahtina. Kaurisvouti Jarno
Kankaansyrjä ja Marko Pitkäjärvi. Jarnolee ilmoitetaan kaadoista
2 pukkia kevätmetsästyksellä, mikäli vapaastimetsästettävistä jää lupia jäljelle)
(johtokunnalla mahdollisuus pidentää rauhoitusaikaa tai muuttaa saaliskiintiöitä
tilanteen niin vaatiessa)
7§ Fsaanilupa (ollut jäsenille 5 € ja vieraille 10 €)
- Fasaanilupa 5 €/kpl seuran jäsenille ja vieraille 10 €/kpl
8§ Rauhoitusalueet (Mäenpään järvi, Kivelän pellot, RistoMäki-Pernaan monttu, Aution
huvilan monttu)

9§ Jäsenanomukset
Sarianna Kujanen
Johanna Ulpovaara
Leena Kujala
Elina Lakso

valitaan jäseneksi vuosikortilla
valitaan varsinaiseksi jäseneksi
valitaan varsinaiseksi jäseneksi
valitaan maanomistajajäseneksi

10§ Koirakokeet
- kanakoirat: 7 kpl
- Junkkari maastot 23.9.25.9.2017
- hirvikoirat: ei omia kokeita, maastoja käytössä piirinmestaruuskokeessa
- ajokoirat: ei kokeita
11§ Susivuoren laavun tilanne
- Savupiippu puuttuu, muuten valmis
- LSK maasopimus vielä tekemättä, ehdotus lähetetty LSK:lle
- LSK kerää kaikki pienet maakaupat ja käsittelevät kaikki kerralla(suullinen lupa LSK:lta
laavulle saatu)
- WC:n tekemisestä laavun alueelle keskusteltiin(kompostoiva käymälä)
12§ Muut asiat
- seuran varoilla ja maanomistajien tuella kylvetty 10 ha riistapeltoa
- 30 munivaa fasaania istutettu
- Maanomistajapeijaiset järjestetään vuosittain (marraskuun10-15 välissä)
- Muistetaan välttää ajoa yksityisteillä ja pidetään riittävä etäisyys eäinsuojiin ja
rakennuksiin
- Pääjärven tilanne??
13§ Muut esille tulevat asiat
- Köpi esitti jäsenmaksulappujen yhteyteen puhelinnumeron palauttamista
- Pyritään keräämään uusilta jäseniltä puhelinnumerot
- Lakso Taito esitti toivomuksen että puukökkiin tulisi osallistua myös nuorten jäsenten
14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49

Timo Hemminki
puheenjohtaja

Antti Lassila
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Jaakko Perälä

Heikki Perälä

