ESITYSLISTA
KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA VUOSIKOKOUS 2019
Aika: 27.4.2019 klo 12 alkaen.
Paikka: Kuivaniemen Nuorisoseuran talo
Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 10-12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ Avaus
§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
§ Kokouksen sihteerin valitseminen
§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
§ Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
§ Ajankohtaista asiaa
- IHN, Kirjolohen kasvatus ja Kuivajokeen liittyvät projektiesittelyt
9. § Toimintakertomus 2018
10. § Vuoden 2018 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
11. § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
12. Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämien kysymysten käsittely
- 9 kpl, kts. liite 1.
13. § Päätetään edellisen vuoden ylijäämän käytöstä
14. § Pyydysmaksuista päättäminen
Hoitokunnan esitys:
Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x 4€/kpl = 32 €
Viehe- ja perholupa 15€/kausi
Lippolupa 10€/kausi
Ravustuslupa 4€/kpl (vain paikkakuntalaisille, rapuruton takia)

15.

§ Kalastuksen järjestäminen
Hoitokunnan esitys: Kiinteät pyyntipaikat myydään huutokaupalla, lähtöhinta 25€, pienin korotus 5€.
Rahastonhoitaja laskuttaa pyyntipaikat. Pyyntipaikoista rauhoitetaan Pankinjuoni. Huutokaupassa
myymättömät paikat voi lunastaa 50€/paikka. Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan
vuokraaja myös muun pyydyksen kalastuslain ja -asetuksen mukaan

Tauko, jonka aikana huutokaupataan pyyntipaikat
16.

§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
Hoitokunnan esitys:
-puheenjohtaja 1000€/vuosi
-sihteeri/rahastonhoitaja 1000€/vuosi
-hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokous
-kalastuksen valvonta 15€/h
Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan.

17.
18.
19.

§ Hoitokunnan jäsenten vaali
§ Toiminnantarkastajien vaali
§ Kokousedustajien valinta
Hoitokunnan esitys: puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidän estyneenä ollessaan erikseen nimetty
hoitokunnan jäsen

20.

§ Kokousilmoitukset
Hoitokunnan esitys: Kokousilmoitukset Rantapohja-lehdessä, Ii-sanomat, Asemakylän ilmoitustaululla ja
osakaskunnan nettisivuilla.

21.

§ Pyydysten merkitseminen
Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen

22.
23.

§ Kalastuksen valvonta
§ Rauhoitusalueet
Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen. Rajoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.fi

24.

§ Kalastuslupien myyjät
Hoitokunnan esitys: nettipalvelussa www.kalakortti.com

25.
26.
27.

§ Muut asiat
§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
§ Kokouksen päättäminen

