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Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 3 §

1) kokouksen avaaminen

2) todetaan kokouksen laillisuus

3) vahvistetaan ääniluettelo

4) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan
esteellisyyden varalle

5) valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteellisyyden
varalle

6) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

7) valitaan kaksi ääntenlaskijaa

8) vahvistetaan kokouksen esityslista

9) esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään
toimintakertomus

10) esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan /tilintarkastajien
lausunto

11)  vahvistetaan tilinpäätös

12)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille
tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta

13)  vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

14)  päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

15)  päätetään hallituksen jäsenten määrä

16) todetaan hallituksen kokoonpano: jäsenten toimikaudet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä

Puheenjohtaja: Matti Isokallio Vara; Tapani Kangasniemi
Toimikausi 2015 - 2018

Jäsenet: Vara;
Timo Lehtikangas Kari Hankimaa 2017
Timo Ojanen Pentti Vehmanen 2017
Jyrki Mäkelä Mikko Katava 2018
Jarmo Viitala Jorma Järvensivu 2018



Pekka Vanhatalo Aimo Lehtonen 2017
Jukka Hietamäki Antti Tuominen 2016
Esko Rosten Tapio Rosten 2016

Järjestöjen edustaja;
Matti Rehula Jarkko Laitila 2018

17) valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä hänelle henkilökohtainen
varajäsen

18) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä
Jyrki Mäkelän henkilökohtainen varajäsen edesmenneen Mikko Katavan tilalle.

19) valitaan yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toiminta-alueen
merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista

20) valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai
Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja

21) valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten
aluekokoukseen (sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja
valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)

22) käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä
riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat

- Pomarkun Metsästysseuran esitys;

- Päätettiin, että toimialueen RHY:lle esitetään suositus, että Jouluaatto, Joulupäivä ja
Tapaninpäivä olisivat yleisiä rauhoituspäiviä. Rauhoitus koskisi koko RHY:n aluetta

23) käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut
riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat

24) tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle
riistaneuvostolle esitettävistä asioista

25) käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä

- valitaan kilpailutoimikunta
- palkintojen jako
-

26) kokouksen päättäminen


