ROVANIEMEN SEUDUN
RIISTANHOITOYHDISTYS
JOHTOKUNTA
PÖYTÄKIRJA

Kokouspäivämäärä 14.1.2003

AIKA

Kello 18.00

PAIKKA

City- hotelli

PAIKALLA

Hannu Lukkarila
Martti Mäkinen
Tapani Ollila
Erkki Ruokanen
Kauko Vakkala
Kari Tiermas

PUHEENJOHTAJA

Hannu Lukkarila

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Matti Ylijääskö

1§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy kokouksen
esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia
äänestyksiä varten Tapani Ollilan ja Martti Mäkisen.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

3§
Vuoden 2002 tilinpäätös
Taloudenhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2002.
Ehdotus:
Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja esittää sen yhdistyksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja yleisen kokouksen hyväksyttäväksi.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

4§
Toimintakertomus vuodelta 2002
Toiminnanohjaaja on koonnut kuluneen vuoden toteutuneen toiminnan osalta
tapahtumat, johon perustuen on laadittu toimintakertomus vuodelta 2002.
Toimintakertomus ( LIITE 1 )
Ehdotus:
Johtokunta käsittelee toimintakertomuksen ja tarvittaessa täydentää
sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:
Johtokunta hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelmaehdotuksen pienin täydennyksin ja
päätti esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttävksi.

5§
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2003
Johtokunnan on valmisteltava vuotta 2003 varten toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotus, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa.
Johtokunta keskusteli alustavasti toiminnan linjauksista 5.11. pidetyssä kokouksessa.
Pääpiirteittäin johtokunta linjasi toiminnan painotukset seuraavasti:
1. Nuorisotoiminta ( eräkoulun käynnistäminen )
2. Metsäkanalintukantojen elvyttäminen ja pienpetojen pyynti
3. Hirvien aiheuttamien metsä- ja liikennevahinkojen torjuminen.
4. Metsästyksenvalvonnan tehostaminen

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus ( LIITE 2 )
Ehdotus:
Johtokunta käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja tarvittaessa täydentää
sitä ja esittää sen yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös
Johtokunta päätti esittää esittää toiminta- ja taloussuunnitelman yhdistyksen
kokouksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi jontokunta päätti, että lentolaskentaa varten kerättyjen varojen käytöstä
päätetään yhdistyksen kokouksessa.

6§
Tiedotusasiat
Maa- ja metsätalousminuisteriö
- metsästysohjesäännön vahvistaminen
Metsästäjäin keskusjärjestö
- ohje riistanhoitoyhdistysten hallituksen valitsemiseksi
- metsäjärekisterin postiosoite muuttuu
uusi osoite: PL 22, 01621 VANTAA
Tiehallinto
- paikallinen yhteydenpito tieviranomaiseen

7§
Muut asiat
Johtokunta päätti pitää tiedotustilaisuuden eräkouluasiasta. Lisäksi puheenjohtaja ja
toiminnanohjaaja valtuutettiin hakemaan Maa- ja metsätalousministeriöltä avustusta
koulutukseen.
Johtokunta päätti tehdä esityksen metsähallitukselle pienriistalupien hinnan
alentamisesta.
Ahti Nevala päätettiin nimetä yhdistyksen metsästyksenvartijaksi.

8§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Martti Mäkinen

Tapani Ollila

