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Aika:
Paikka:
Läsnä:

24.4.2019 klo 19:00
Metsästysseuran maja, Houraati
Läsnäololista erillinen liite. (liite 1).

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Pottala avasi kokouksen klo 19:00.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samu Valpola, sihteeriksi Hannu
Liedes, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maritta Uutela ja Toni
Uutela.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Säännöt kokouksen koolle kutsumisesta: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen
seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää
ennen kokousta
1) Seuran kotisivuilla ja
2) sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
3) kirjallisena ilmoituksena jäsenille.
Kokouskutsu on ollut Keski-Pohjanmaa lehdessä ja yhdistyksen
internetsivulla nähtävissä 17.4.2019.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväkyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
5. Lahtivajan rakennushankkeen ja rahoituksen esittely ja päättäminen hankkeen
käynnistämisestä

Metsästysseuran puheenjohtaja esitteli rakennushankeen ja sen
rahoituksen. Hankkeen rahoitukseen on saatu Pirityiseltä myönteinen
päätös, jonka mukaan julkisen rahoituksen osuus on 87770 €. Tuen
saaminen edellyttää ELY -keskuksen hyväksymisen.
Päätettiin hankkeen toteuttaminen tukirahoituksella ja lisäksi päätettiin
toteuttaa rakennushanke omalla rahoituksella, ellei julkista tukirahoitusta
saada.
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6. Hallituksen valtuuttaminen rakennushankkeen toteuttamiseksi
Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet rakennushankkeen toteuttamiseen
ja se vaatimien käytännön toimien läpivientiin.
7. Vieras pääoma rakennushankkeen rahoittamiseksi
Lohtajan metsästysseura ry:llä on olemassa olevat kiinnitykset tilaan
Ketunpesä 260:0 ja panttikirjat arvoltaan yhteensä 480 000 €. Hankkeen
rakentamisen rahoittamiseksi on tarve arviolta 100 000 € lainarahoitukselle.
Päätetään panttikirjojen käyttämisestä lainan vakuutena.
Päätettiin kiinnitettyjen panttikirjojen käyttämisestä 100 000 €:n lainan
ottamisesta rakennushankkeen rahoittamiseksi ja annettiin hallitukselle
valtuudet lainan ottamisen käytännön toimien hoitamiseen.
8. Yhdistyksen jäsenen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.
Voimassa oleva sääntö:
Maanomistajajäseneksi voi seuran kokous hyväksyä maanomistajan tai
tämän vanhemman, lapsen, sisaren, veljen, lapsenlapsen, vävyn tai
miniän, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle
omistamansa kooltaan vähintään 10 hehtaarin alueet. Alueiden tulee olla
liitettävissä seuran metsästysalueisiin tai olla käytettävissä vaihtoalueena
muodostettaessa yhtenäistä metsästysaluetta. Maanomistajajäsen on
velvollinen vuokraamaan kaikki seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien
omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.
Esitys / Heikki Niemelä:
Maanomistajajäseneksi voi seuran kokous hyväksyä maanomistajan, joka
metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa
kooltaan vähintään 10 hehtaarin alueet. Alueiden tulee olla liitettävissä
seuran metsästysalueisiin tai olla käytettävissä vaihtoalueena
muodostettaessa yhtenäistä metsästysaluetta. Maanomistajajäsen on
velvollinen vuokraamaan kaikki seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien
omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.
Keskustelun jälkeen esityksen tekijä Heikki Niemelä veti esityksensä pois.

9. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.
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Vakuudeksi

Puheenjohtaja, Samu Valpola

Sihteeri, Hannu Liedes

Liitteet:
Osallistujaluettelo
Esityslista

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja tehtyjä
päätöksiä vastaavaksi.

Toni Uutela

Maritta Uutela

