
Metsästys- ja kalastusseura Pöytäkirja
Savinan Erä ry

Hirvikokous

Aika: 19.9.2015 klo 11.00
Paikka: Sarkapirtti
Läsnä: 39 seuran jäsentä

ASIAT:

1.Kokouksen avaus
Päätös: Matti Tolvanen avasi kokouksen

2.Kokousvirkailijoiden valinta.
 puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kellokumpu
 sihteeriksi valittiin Marko Niemelä
 2 pöytäkirjantarkastajaa, valittiin Toivo Kokko ja Urpo Selkälä
 2 ääntenlaskijaa, valittiin pöytäkirjantarkastajat

3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen.
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5.Seuran hirviammuntakilpailun palkintojen jako
Päätös: Jaettiin ammuntakilpailun palkinnot.

6.Seuralle myönnetyt hirvenkaatoluvat
 kaatokiintiöstä seuralle jäävä osuus
 lupia yht. 35 aikuista ja 21 vasaa
 seuran maat 21+14, Suoltijoki 3+2, Vilma 12+6

7. Hirviseurueiden perustaminen ennakkoilmoittautumisten
perusteella
 Hirviseurueet v. 2015
 Kaatolupien jako seurueille

Päätös: Hirviseurueet perustettiin ja kaatoluvat jyvitettiin



seurueille.

8.Päätetään hirvenmetsästyksen osallistumismaksun suuruudesta
 hallituksen esitys 50 euroa/ henkilö

Päätös: Päätettiin osallistumismaksuksi 50 eur/ hlö

9.Seuruetietolomakkeiden palautus ja tarkastus
 talkoopisteet

Päätös: Käytiin läpi tehdyt talkoopisteet ja
seuruetietolomakkeet.

10. Hirvenmetsästyssäännöt
 metsästyksenjohtajan puheenvuoro.

Päätös: Matti Tolvanen piti metsästyksenjohtajan
puheenvuoron, jossa käytiin läpi hirvenmetsästyssäännöt.

11.Hirvipeijaiset/ 40-vuotisjuhlat
 peijaishirvien metsästysjärjestelyt

Päätös:
 40v- juhlapeijaiset la 10.10

Päätös: Käristys, kakkukahvit, historiikki, palkitsemiset ja
mahdollinen juhlapuhuja. Kutsutaan naapuriseuran ja rhy:n
edustajat, sekä palkittavat kutsukirjeellä. Juhlat alkaa klo
11.00, peijaiset klo 13-14.00 alkaen.

12. Muut metsästykseen kuuluvat luvat
 maastoliikennelupa

Päätös: lupa on tullut alueluvan mukana paikkakuntalaisille.
 rajavyöhykelupa

Päätös: Jorma Kellokumpu hakee rajavyöhykeluvat.

15. Kirjallisten tarjousten perusteella myytävät hirviluvat
 Seuran alue 3+14,
 Vilma 3+5
 Suoltijoki 2+2
 Pohjahinnat aikuinen 1120€, vasa 300€. Suoltijoki aikuinen

920€, vasa 250€. Hinnat sisältävät kaatolupamaksun.
 Jätetään reserviin 1 aikuinen
 Kirjalliset tarjoukset pe 25.9 klo 18 Sarkapirtille.



16. Riistapirtin käyttö
 vastuuhenkilöt Olli Kokko, Antti Kokko
 riiputusaika 3 vrk.
 70 euroa/ ruho, sisältäen 3 vrk riiputusta, lisävuorokaudet

10 euroa. Koneiden käyttö 20 euroa. Pelkkä nylky 30
euroa. Pussit ostettava erikseen. Hirviseurueessa olevilta
esim. poron käsittely tms. 10 euroa/ kpl. ja pussit ostettava
erikseen 100 pussia/ 20 euroa.

17. Muut asiat
 hirvennahkojen keruu

Päätös: Nahkat kerätään Sarkapirtille
 palaveri pe. 25.9.2015 klo 18.00
 vieraslupametsästys

Päätös: Tanskalaiset tulevat myöhemmin sovittavana
ajankohtana kolmeksi päiväksi metsälle.

18. Kokouksen päättäminen.
Päätös: Kokous päätettiin klo 12:54

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat


