Aika: 9.8.2017 klo 19.00
Paikka: Kiiskinmäen kota, Polvenkylä
Läsnä: kts. liite

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Jarmo Latvala avasi kokouksen klo 19.02.
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Jarmo Latvala ja sihteeriksi Heidi Jokinen.
Heidät valittiin.
3 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /äänteenlaskijaa
Ehdotettiin Jere Latvala ja Hannu Latvala. Varalle Pasi Pohjois-Koivisto. Heidät
valittiin.
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jarmo luki Kurikka lehdessä julkaistun kokousilmoituksen ja todettiin että kokous on
laillisesti koolle kutsuttu ja on päätösvaltainen.
5 § Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin.
6 § Uudet jäsenet
Tullut kolme uutta jäsenhakemusta. Jarmo Latvala luki hakemukset läpi kokousväelle.
Johtokunta puoltaa kaikkia jäsenhakemuksia. Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi
seuraavat henkilöt: Jari Isokorpi, Koski-Säntti Esa ja Korpi Tuomo.
7 § Metsästysajat 2017 – 2018
Johtokunnan esitys: valtion metsästysajat – hyväksyttiin.
8 § Riistakiintiöt 2017-2018
Johtokunnan esitys on; fasaani 2, musta teeri 1, Metso 0, pyy, kyyhky, sorsat ei
kiintiötä, riekko ja peltopyy rauhoitetaan, metsäjänis ja rusakko ei kiintiötä.
Jere Latvala ehdotti kanalintukiintiöksi yksi musta lintu (metso tai teeri)
Raimo Mänty ehdotti täyttä rauhoitusta kanalinnuille.
Riistakiintiöistä jouduttiin suorittamaan äänestys ja äänestyksen tulos oli seuraava;
Jere Latvalan ehdotusta puolsi 3 ääntä ja Raimo Männyn ehdotusta puolsi 15 ääntä.
Tämän jälkeen suoritettiin äänestys johtokunnan esityksistä ja Raimo Männyn
esityksistä. Äänestyksen tulos oli; johtokunnan esitys sai 13 ääntä ja Raimo Männyn
esitys 11 ääntä. Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
9 § Peuran ja kauriin metsästys
Johtokunnan esitys; peura 1,5 lupaa per/metsästäjä 14.10.2017 saakka.

1,5 lupaa varataan peuran yhteisjahteihi. Kauris; ei kiintiötä. Johtokunnan esitys
hyväksyttiin.
Johtokunna esitys: peuran kaatomaksu (kauramaksu) 30€ aikuinen, vasa 20€ . Kauris
kaatomaksu (kauramaksu) 10€, maksut tilitetään heti seuralle kaadon jälkeen.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin
Lisäksi Johtokunta sai valtuuden määritellä Peurajahdin jatkotoimenpiteet
14.10.2017 jälkeen, miten jahtia jatketaan.
10 § Rauhoitus alueet
Artturi Kivinevan sarka, Ihamäen Rikun talon ympäristö pellot, Kulmalan Teemun
karjan lähialueen pellot.
11 § Hirviluvat
Hirvilupia saatiin metsästyskaudelle 2017 18 kpl.
Hirvikokous pidetään RHY:n radan toimistotilassa 07.09.2017 klo 19.00.
12 § Ilmoitusasiat
Jarmo kertoi ampumarata hankkeesta, hanke etenee vuonna 2018. Jokaiselta
seuralta tarvitaan aikanaan kökkä työvoimaa ampumaradalle.
13 §Taloudenenhoitajan puheenvuoro
Heidi kertoi tämän hetkiset saldot tileiltä. Ainoat isommat hankinnat seuralle tulee
tänä vuonna olemaan liiterin + kodan maalit ym. Lisäksi uusi kotapata tulee hankkia
liiterille.
14 § Muut asiat
Kurikan seura järjestää ja pitää lapsille + nuorille eräkerhoa viikottain ja järjestäjät
olivat toivoneet että saisivat tulla seuramme alueelle jossain vaiheessa jänisjahtiin.
Seuramme toivottaa eräkerhoon osallistujat ja ohjaajat tervetulleeksi jänisjahtiin
seuramme alueille.
15 § Kokouksen päättäminen
Jarmo Latvala päätti kokouksen klo 19.29.
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