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Kuopion
riistanhoitoyhdistys
Kuopion Riistanhoitoyhdistyksen (457) vuosikokous
Aika: 20.2.2019 alkaen kelo 18:00
Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

ESITYSLISTA:
(Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 3 §: Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät
asiat)
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11.

12.

13.

Kokouksen avaus
- Pienpetokilpailun palkintojen jako
Kokouksen järjestäytyminen
− Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle
− Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
− Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus (= koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus)
Vahvistetaan ääniluettelo
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään toimintakertomus ja päätetään
sen hyväksymisestä
Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille
− Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä (hallituksen esitys: tilikauden alijäämä siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman vapaan pääoman vähennykseksi)
Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista (Vuonna 2018: puheenjohtaja 50 €/kokous, hallituksen jäsen 30 €/kokous, matkakulut verohallinnon verovapaiden matkakorvausten mukaisesti.
Puheenjohtajan palkkio 50 €/kk, korvaus oman matkapuhelimen käytöstä 20 €/kk.)
Päätetään hallituksen jäsenten määrästä
− Hallitus esittää, että jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen kahdeksan jäsentä + maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä sekä hallituksen kokoonpano, jäsenten toimikaudet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Jäsen
Pj. Pertti Nevalainen
Risto Venäläinen
Osmo Honkalampi
Antti Koivisto
Markku Kankkunen

Hlö.koht. varajäsen
Risto Lammentausta
Paavo Koponen
Kari Huuho
Ilkka Raatikainen
Pekka Laakkonen

toimikausi
2018-2021
2018-2021
2018-2021
2016-2019
2017-2020

Jäsen
Hlö.koht. varajäsen
Hannu Pohtinen
Hannu Väänänen
Viljo Pitkänen
Jarmo Lapveteläinen
Pekka Venäläinen Mika Korhonen
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen

toimikausi
2017-2020
2018-2021
2016-2019

Aatu Laitinen

2018-2021

Jouni Tamio

14. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (vuonna 2018 Arto Hämäläinen ja Mika Rissanen, varatoiminnantarkastaja: Pentti Puustinen)

16. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa
− riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen (vuonna 2018 Pertti Nevalainen, varalla Jarmo
Mononen)
17. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
18. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
19. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista
20. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä
RHYn tiedotuksia:
- Alkuvuoden tapahtumat
- Hirvenhiihdot sunnuntaina 3.3.2018 alkaen kello 10:00
- Helatorstain ampumakilpailu 30.5.2018 klo. 12:00-16:00, vanhan hirvikokeen säännöt
- Metsästäjätutkinnon vastaanottajien rekrytointi
- Metsästäjätutkintoon valmentavat koulutukset ja metsästäjätutkinnot
o kurssi 13-14.4. klo 9:00-15:30, tutkinto 15.4. klo. 18:00 ja Erätaika-messuilla 27. ja
28.4 klo. 13:00
o 20.-23.5. klo. 18:00-21:00, tutkinnot 27.5., 3.6. ja 10.6.
- Valtakunnallinen kalastuksen päivä 16.5.2018 Kuopion keskustan Valkeisella + Erätaika
2019-messut 26.-28.4.2019
- Hirvilupien aikataulu vuonna 2019
21. Kokouksen päättäminen

