
Länsipuolen metsästysseura ry                         PÖYTÄKIRJA

 

 

 Kesäkokous.

 Aika:     4.8.2013  klo.19.00

 Paikka:  Seuran maja

 Läsnäolijat:   erillinen liite

 

 
 1 §                 Kokouksen avaus

                      Puheenjohtaja Harri Runnakko avasi kokouksen.
 

 2 §                Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko.

                             Sihteeriksi  Aimo Koivumäki

3 §                 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta.
                      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Kivistö ja Heikki Tynjälä.

                      Samat toimivat ääntenlaskijoina.

 

 5 §                Käsiteltiin sääntöjen 10§ pykälä.

a)      Metsästys ajat/Rauhoitukset.
- Naarasteeri, koppelo, peltopyy, ja riekko rauhoitetaan.

- Kanalinnut: Valtion määräämät ajat

- Jänis: 1.9. - 28.2. Valtion ajat!.

- Sorsastus lopetetaan ensimmäisen viikon ajalla klo 22.30 sen jälkeen klo 22.00.

- Joulurauha kaikelle riistalle 24. - 25.12.

      -  Johtokunta pyytää valtuuksia rajoittaa  metsästystä jos kannat sitä vaatii.      

                      b)  Saaliskiintiöt.

                                      - Kanalinnut 3kpl (Kaikki mustia josta 1 saa olla metso)
                              - Jäniksellä ei kiintiötä.

                      c)   Vieraantuonti metsälle

                             - Vieraan saa tuoda metsälle 2 kertaa metsästyskautena, samoin vieraan koiran.

                                Saalis vähennetään isännän saaliskiintiöstä. Jäsen pitää olla mukana.

                             - Pienpeto/Kettujahtiin ei rajoitusta vieraan tuontiin, oma jäsen mukana.

                      d)   Vieraskortin hinta

                             - 15€/pv

                      e)    Korttien myyjät.

                             - Mikko Taipalus, Harri Runnakko, Tuomas Karjala, Martti Seppälä, Timo Avara

                               ja Aimo Koivumäki.

                         
 6 §                Rauhoitus alueet.

                              Rauhoitus alueeksi sovittiin: Isonmaan alue ja Iso- Allasjärven pohjoisranta.

                       Koskee vesilintujen metsästystä. Riihinevan kosteikko- alue rauhoitetaan!!

 

7 §                 Kauriin metsästys



                             a) Lupamäärä
                          - 10 lupaa

 

                      b) Kauriinmetsästyksen johtaja

                          - Kaurisseurueen keskuudesta valitaan johtaja. Ilmoittautumiset Mikko Taipalukselle

                            25.8.2013 mennessä ja kokous samana iltana.

                     

 

c)                   Metsästysaika

                       - Hirvenmetsästyksen aikana vain kyttäysjahti iltaisin muulloin valtion ajat

                         Ajavaa koiraa ei saa käyttää ennen 28.9.

 
 8 §                Ilmoittautumiset syksyn hirvijahtiin.

                      Ilmoittautumiset syksyn hirvijahtiin seuran sihteerille 31.8.2012 mennessä.

 

9§                  Riistakolmiolaskennan tilanne.
                      -  Laskentaa ei ole vielä suoritettu, mutta aikomuksessa on.              
 

10§                 Muut jäsenten esittämät asiat
                     

               
 11§               Kokouksen lopetus

                       Kokouksen lopetti puheenjohtaja klo 20.00
 

 
 

 
 
 

                  Pöytäkirjan vakuudeksi:
 

 
____________________________________                  ___________________________________

           Harri Runnakko                                                                      Aimo Koivumäki
           Puheenjohtaja                                                                             Sihteeri.

 
 

   
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.
 

 
____________________________________                  ___________________________________

              Jari Kivistö                                                      Heikki Tynjälä
             

 
             .

 
 

 


