Ypäjän Riistamiehet ry

Pöytäkirja

Kesäkokous 11.8.2019
Paikka: Ypäjän Riistamiehien ampumarata
1§
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Risto Rantanen avasi kokouksen klo 12.05
2§
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Rantanen ja sihteeriksi Topi Niiranen
3§
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Petri Vastamäki ja Päivö Hirvonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.
4§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on ilmoitettu Ypäjäläisessä. Läsnä oli 23 seuran jäsentä.
5§
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiiin kokouksen työjärjestykseksi.
6§
Metsästysajat
Kesäkokous päätti metsästysajoista ja rajoituksista seuraavaa:
Metsästys sallitaan lain puitteissa seuraavin rajoituksin:
- Jouluaattona ja joulupäivänä kaikki metsästys on kielletty
- Naarasteeri on rauhoitettu. Naarasteeren metsästykseen lisätään poikkeus, että naarasteertä
saa ampua suomen- tai pohjanpystykorvan haukusta yhden linnun per metsästäjä.
Huomioitavaa, että koira tulee olla seuran jäsenen omistuksessa.
- Metso kokonaisuudessaan rauhoitettu
- Ehdotetaan, että kauriin metsästyksen rajoitetaan kaadot yhteen per metsästäjä. Kiintiö
nostetaan 8 yksilöön (n.1,5 v. uroksia tai vasoja). Kaurispukin syysjahdin ehdotetaan
päättyvän marraskuun loppuun.
- Kauriinmetsästäjä ilmoittautuu ennen jahtia Janne Hakamäelle saadakseen tarkempia ohjeita
metsästykseen ja saaliin ilmoittamiseen

7§
Koealueet
Johtokunnan ehdotukset koealueista:
- Ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi rauhoitetaan vain tarvittavat alueet.

Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Mäyräkoirien ajokoe järjestetään 6.10.2019
8§
Vierasmaksut ja kausikortit
Johtokunnan ehdotus vieras- ja kausikorteista:
- Vieraskortin hinta 10€/päivä
- Kausikortin hinta 120€
- Pienpetopassi 0€ (haetaan sihteeriltä)
- Peurapassin hinta 30€
Huomioitavaa, että maastot tulee pitää siistinä metsästyksen jälkeen. Tämä koskeen etenkin
pienpetometsästyksen käytäntöjä.
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
9§
Suomenajokoiralla ajattaminen
Johtokunnan ehdotus suomenajokoiralla ajattamisesta:
- Ei rajoituksia suomenajokoiralla ajattamiseen
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
10§
Pienpetokampanjan tulokset ja palkintojen arvonta
Puheenjohtaja luki pienpetokampanjan tulokset. Pienpetoja on ilmoitettu seuraavanlaisesti: minkki
5kpl, supi 84kpl, kettu 17kpl, mäyrä 1kpl, näätä 10kpl. Pienpetokampanjaan ilmoittautui yhteensä
24 metsästäjää.
Pienpetokampanjan palkinnot arvottiin ja palkinnot jaettiin voittajille.
11§
Muut asiat
Kyseltiin kauriinmetsästyksen oikeuden laajennusta. Todettiin, että kauriskanta on edelleen hyvin
vaihteleva seuran alueella eikä käytäntöihin ole tarve tehdä muutoksia.
12§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.
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