POHJANMAAN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI RY.
KEVÄTKOKOUS
Aika:
Maanantaina 15.5.2017 klo. 18.30- kahvi alkaen klo.18.00
Paikka: LAPUAN KRISTILLINEN OPISTO

Siiriläntie 11- 13

62100 Lapua

Pöytäkirja:
Kokouksen avaus: Pj avasi kokouksen klo18.30 ja toivotti väen tervetulleeksi kokoukseen.
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri: Pj Jaakko Knaapila, sihteeri Veli-Matti
Mäenpää
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat: Valittiin Tero Pitkämö ja Tero
Kankaanpää, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
4. Suoritetaan jäsenyhteisöjen edustajien valtakirjojen ja äänimäärien tarkastus: Paikalla 19
henkeä ja valtakirjalla 4 eli yhteinen äänimäärä kokouksessa 23 ääntä.
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys: Hyväksyttiin
6. Esitellään piirihallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta: Sihteeri
esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
7. Esitellään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
tilivelvollisille: Taloudenhoitaja esitteli tilit ja kertoi, että ELY-keskuksen myöntämät
avustukset tekevät taloudenhoidon haasteelliseksi, kun avustuksista saadaan ennakkoon vain
2/3 rahoista. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.
8. Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat. Hallitus esittää
Kalahenkilöiksi Heidi Pernua ja Tero Kankaanpäätä, poikkeudellisesti 2 henkeä.
Kalanuoreksi esitetään Tuomas Pitkämöä. Piirin laatat SM-tason kilpailuissa menestyneille.
Hyväksyttiin hallituksen ehdotukset. Plakaattien hakijoita vähän paikalla, pitää miettiä
arvostetaanko tätä tapaa enää, vai pitäisikö keksiä jotakin muuta tilalle.
9. Käsitellään jäsenten määräaikana piirihallitukselle tekemät esitykset. Hallitus keskusteli
kilpailuiden palkintojen arvosta, nyt osalla palkinnot heikkoja. Piiri suosittaisi seuraavaa
käytäntöä kaikille, jaetaan kilpailun tuotosta 60% palkintoina. Jos vähän kilpailijoita vähän
palkintoja: Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että seurat itse päättävät asiasta, mutta
kokonaisuuden kannalta tämä voisi olla hyvä ratkaisu.
10. Päätetään keskusjärjestölle tehtävistä kokouksen esityksistä: Ei esityksiä
11. Valitaan tai valtuutetaan piirihallitus tarvittaessa valitsemaan edustajat
keskusjärjestön kokouksiin sekä muihin toimielimiin: Hallitus valitsee.

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei voida tehdä päätöstä. Kuusisen Seppo toi esille
sellaisen asian, että olisi valmis pitämään piirille ja seuroille ensiapu kurssin koskien
kalastuksessa tulevia tapaturmia. Näistä ei tulisi virallista korttia vaan Diplomi.
13. Kokouksen päättäminen: Pj päätti kokouksen klo19.23
Pohjanmaam Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Kurikassa 16.5.2017
Veli-Matti Mäenpää Piirisihteeri
Paimentie 9 61300 Kurikka
Gsm 040-5599463 v-m.m@netti.fi
pohjanmaanvapaaajankalastajapiiri@netikka.fi
www.povapi.com

