Esityslista
__________________________ kalastuskunnan/osakaskunnan vuosikokouksesta __/__ 2010.
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta _________________ / __________________
3 § Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
4 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajat: _________________ / __________________
Ääntenlaskijat: _________________ / __________________
5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Todetaan läsnä olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä. Hyväksytään äänestysluettelo.
7 § Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä
8 § Käsitellään hoitokunnan laatima toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
9 § Käsitellään tilit ja tilinpäätös sekä tilin tarkastajien lausunto
10 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle ja
muille tilivelvollisille
11 § Päätetään lupamaksut tulevalle/kuluvalle vuodelle ja yksiköiden määrät
11.1 Osakkailta ______ €/py; ______ py kpl/ruokak.
11.2 Kylässä asuvat ei osakkaat (KL 9 ', 1 mom) ______ €/py; ______ py kpl /ruokak.
11.3 Erikoisluvat
Pienosakkaille lisäyksiköt ______ €/py; ______ py kpl /ruokak.
Ammattikalastajaluvat
______ €/py; ______ py kpl /henk.
Ulkopuolisilta
______ €/py; ______ py kpl /henk.
Kilpailuluvat
______ €/hlö
11.4 Päätetään luvanmyyntipisteet ja luvanmyyjät; Suositus myyntitapahtumassa:
luvanmyyjä pyytää nähdä luvan lunastajan valtion kalastuksenhoitomaksun
saadakseen nimi ja osoitetiedot
11.5 metsästysluvat (sorsastus, piisami, hirvenkaatolupa ym.)
_____ €/viikko; _____ €/kausi
12 § Päätetään osakaskunnalle tuloutettujen varojen käytöstä (khm-varat ja viehemaksuvarat).
13 § Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle
- Päätetään alueelliset rauhoitukset (paikka, mitkä pyydykset)
- Päätetään ajalliset rauhoitukset (aika, mitkä pyydykset)
- Päätetään pyydysrajoituksista. Verkot; solmuväli, korkeus. Muut pyydykset
- Päätetään pyydysten merkinnästä (pyydysmerkki/nimilappu/merkkinumero/tms.)
- Päätetään istutustoiminnasta:
Kala- tai rapulaji: siika / kuha / järvitaimen / täplärapu / rapu / karppi / jne.
Istutuspaikka ________________________ Laji ___________________ ____________€.

Istutuspaikka ________________________ Laji ___________________ ____________€.
Istutuspaikka ________________________ Laji ___________________ ____________€.
- Päätetään muista toimintasuunnitelmaan kuuluvista asioista
14 § Hyväksytään taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle:
Tulot

€

Menot

Lupamaksut

Toimihenkilöiden palkkiot

kalastuksenhoitomaksuvarat

Määräraha istutustoimintaan

viehekalastusmaksuvarat

Määräraha kurssitoimintaa varten

korkotulot

- " - tutkimus-/suunnittelutoimintaan

muut tulot

- " - opintomatkaa varten

€

Suomen Kalastuslehden tilaus
Kalatalouskeskuksen jäsenmaksu
Muut menot
Yhteensä €

Yhteensä €

15 § Valitaan hoitokunnan jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (puolet erovuorossa vuosittain)
ja heille henkilökohtaiset varamiehet
16 § Valitaan kalastuksen valvojat: __________________ __________________
__________________
Valtuutetaan osakaskunnan puheenjohtaja tarvittaessa tilaamaan valvontapalvelut
kalastusalueelta. Asia tulee käsitellä hoitokunnan kokouksessa.
17 § Valitaan kaksi tilien tarkastajaa ja heille varamiehet
_____________________________________
18 § Valitaan osakaskunnan edustajat:
- kalastusalueen kokoukseen
- kalatalouskeskuksen edustajakokoukseen
- muihin tilaisuuksiin (kursseille, opintomatkoille ym.)
19 § Päätetään osakaskunnan alueen muusta käytöstä
20 § Päätetään pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja –paikasta (jos ei ilmoitettu kokouskutsussa).
21 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
22 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
23 § Päätetään kokous
Puheenjohtaja päättää kokouksen kello __ : ___

