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Vuosikokous lyhyesti
Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin
tilinpäätös.Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Valittiin puheenjohtajaksi Hannu
Lappalainen. Valittiin Antti Kosonen Jouko Kähkösen tilalle johtokuntaan, muut erovuoroiset valittiin uudelle kaudelle.
Valittiin jaostoille puheenjohtajat ja jäsenet. Valittiin toiminnantarkastajiksi Mika Lappalainen ja Jussi Hämäläinen.
Valittiin varamiehiksi Tero Ronkainen ja Jouko Kähkönen. Määrättiin liitymismaksuksi 400€, josta 200€ maksettava
koejäseneksi valittaessa ja 200€ varsinaiseksi jäseneksi valitsemisen yhteydessä. Määrättiin jäsenmaksuksi 70€,
toimimattomuusmaksuksi 100€ ja huomautusmaksuksi 10€. Päätettiin maksaa puheenjohtajalle 200€, sihteerille 100€ ja
rahastonhoitajalle 100€ kulukorvauksia sekä tilitoimistolle laskun mukaan tilien ja tilinpäätöksen laatimisesta.
Myönnettiin ero yhdistyksestä Henri Heikuralle. Päätetiin yksimielisesti valita Joni Näätänen ja Otto Ronkainen
yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ja Vihtori Sammalisto yhdistyksen koejäseneksi kolmen vuoden koeajalla. Päätettiin
järjestää pilkkilpailut. Päätettiin hakea linnunhaukkukoe yhdessä Eränestorien kanssa, jonka hoitaa Pertti Pihlapuro.
Päätettiin olla mukana järjestämässä Enon koiranäyttelyä 2020.
Kilpailut
Hirvenjuoksu-cup:

Rahkeen ampumaradalla EI OLE.
Ahvenisen ampumaradalla 5.6. 19.6. ja 31.7. klo.18.00. Kaksi tulosta lasketaan.
Osallistumismaksu 8€/kilpailu. Kaikilla 4 pään arviointia (1p/m miinusta)

Seuranmestaruus hirvenjuoksu: Ahvenisella 31.7 järjestettävän hirvenjuoksu-cupin osakilpailun yhteydessä.
Piirin mestaruus hirvenjuoksu: keskiviikkona 24.7. klo.18.00. Erillinen kilpailu. Ei sisälly hirvenjuoksu-cup:piin.
Trap-Cup:

Rahkeen ampumaradalla cup (14.5, 23.5, 28.5, 4.6, 11.6, n.klo17.00), 3 parasta
tulosta lasketaan. Osallistumismaksu ei tiedossa.

Skeet-Cup:

Ahvenisen Ampumaradalla 26.6, 3.7, 10.7, 17.7 ja 7.8, 3 parasta tulosta lasketaan.
Osallistumismaksu 5€/osakilpailu.

Yhdistetty Haulikko-Cup:

Palkitaan Trap- ja haulikko-Cuppien yhteenlaskettu tulos (3 trap+3 skeet).

Seuranmestaruus metsästysammunnat sunnuntaina 18.8 klo.9.30. Lajeina Luodikko, Hirvi ja Haulikko. (ajoissa paikalle)
Pienoiskivääri 3x10 laukausta: Ei järjestetä
Enon hirvimestaruus:

Enon ampuradalla. Päivä ilmoitetaan myöhemmin. Antti Kosonen kokoaa joukkueen.

Erämaja talkoot:

Talkoot:
Lauantaina 18.5. klo.10-15.00. kokoonnutaan ampumaradalle. Laitetaan ampumarata
kuntoon. Antti Kosonen vetää talkoot.
Lauantaina 25.5. klo.10-15.00. kokoonnutaan Erämajalle. Katsotaan työt ja tehdään ne pois.

Taimien istutus talkoot:

Mahdollisesti jatketaan ampumaradalla, jos töitä jää edelliseltä lauantailta tekemättä.
Päivä ilmoitetaan myöhemmin. s-postilla ja tekstiviesteillä.

Ampumarata-talkoot:

Yhdistys tarjoaa talkoissa kahvit ja makkarat. Aktiivista osallistumista toivotaan! Koejäsenten osallistuminen on
enemmän kuin suotavaa. Omia työkaluja mukaan! Mahdollisista lisätalkoista tiedotetaan s-postilla ja tekstiviesteillä.
Ammunnanvalvojien koulutus
Järjestetään Enossa entisen kunnantalon valtuustosalissa. 21.5. klo.18.00. Liitteenä oleva lista metsästyskoeammuntojen
virallisista valvojista on suunnitelma. Toimihenkilöiden osalta lista ei muutu. Paikkaansa pitävä lista toimitetaan
myöhemmin. Yhdistys odottaa runsasta osanottoa niin vanhoilta kuin uusilta valvojilta, että saadaan ammunnat
järjestettyä ja niiden hoitaminen ei kaadu muutaman miehen/naisen vastuulle.
Yleistä
Ohessa vuoden 2018 jäsenmaksu- ja 2017-vuoden toimimattomuusmaksu -laskut. Huomatkaa viitenumeronne, joka on
ilmoitettu erillisessä liitteessä. Muistakaa päivittää sihteerille mahdollisesti muuttuneet yhteystietonne (sihteerin
yhteystiedot tiedotteen ylälaidassa) Laitan tietoa piirin yms tiedotteita sähköpostilla eteenpäin sitä mukaa kun tietoa
minulle saapuu. Kulujen säästämiseksi emme postita toimintakertomusta vuodelta 2018 paperiversiona.
Toimintakertomus toimitetaan sitä sihteeriltä pyytäneille viimeistään seuraavan jäsentiedotteen yhteydessä.
Sihteeri

