Kellonmeren jako- ja kalastuskunta 564-401-876-5
Aika:
Paikka:
Uisna:

POYTAKIRJA 1(3)

12.9.2020
Kelton Nuorisoseura
10 osakasta. Liite 1

1§ Kokouksen avaus
Heikki Kuusikko avasi kokouksen. Saantbjen mukaan yleinen kokous olisi pitanyt pitaa huhtikuun
2020 loppuun mennessa, mutta koronatilanteen vuoksi kokousta on siirretty tahan paivaan.
Kokouspaivan siirrosta on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 11.4.2 020 ja Rantapohjassa 9.4.2020
seka Kellonjakokuntien kotisivulla osoitteessa www.kellonjakokunnat.fi.
2§ Kokouksenjarjestaytyminen ; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytakitjantarkastajaaja
kaksi aanten laskijaa)
valittiin
Hannu
Pietila,
sihteeriksi
Heikki
Kuusikko.
Kokouksen
puheenjohtajaksi
Poytakirjantarkastaj iksi Pekka Merilainen ja Lauri Halonen. Poytakirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa aantenlaskijoina.
3§ Todetaan lasnaja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidan aanimaaransaja paatetaan
aanestysmenettelysta
Lasna 10 osakasta (Liite 1).
PaatOs: A.anestysluettelona kaytetaan Maanmittauslaitoksen 30.6.2017 paivittamaa osakas1uetteloa.
4§ Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja paatOsvaltaisuus
Kokouskutsuilmoitus on ollut sanomalehti Kalevassa 27.8.2020 ja paikallislehti Rantapohjassa
27.8.2020.
PaatOs: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
5§ Hyvaksytaan kokouksen tyoja1jestys
Heikki Kuusikko esitteli kokouksen esityslistan.
Paatbs: Esityslista hyvaksyttiin kokouksen tyoja1jestykseksi .
6§ Esitetaan edellisen vuoden til it ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta
Heikki Kuusikko esitteli Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan 2019 tase- ja tuloslaskelmaerittelyn.
Puheenjohtaja Hannu Pietila luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen.
7 § paatetaan tilinpaatOksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta hoitokunnalle ja
vastuull isille toimihenki!Oille
Paatbs: Tilinpaatbs vahvistettiin ja vastuuvapaus myonnettiin hoitokunnan jasenille ja vastuullisille
toimihenki!Oille .

2(3)
8§ Piiatetiiiin kalastuksen ja1jestamisesta ja kalaveden hoitotoimenpiteistii
Paatos:

- varataan 1 000 €:n miiiiraraha kalanhoitotoimenpiteisiin.
- liite 2. Kalastusluvat 2020
- Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan seka Kellon kalastuskunnan vesialueella
troolaus ja nuotanveto edellyttiiii jakokuntien osakkuutta.

9§ Piiiitetiiiin kalastuslain mukaisten omistajakorvausten, viehelupatulojen ja muiden edellisenii
vuonna saastyneiden tulojen kiiyttamisesta
PiiiitOs: Omistajakorvaukset, viehelupatulot ja muut edellisenii vuonna saastyneet tulot talletetaan
Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan tilille.
10§ Piiiitetaan osakkailta kannettavista maksuista
PaiitOs: Paatettiin ettei osakkailta perita kannettavia maksuja.
11 § Maaratiiiin hoitokunnan jasenten, toiminnantarkastajan, kokousedustaj ien ja muiden
toimihenkilOiden palkkiot
Piiiitos: Hoitokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi piiiitettiin 2 000 € josta 20 % katsotaan
kulukorvaukseksi. Toiminnantarkastajan palkkio laskutuksen mukaan . Kokouspalkkioksi
vahvistettiin 50 €/ kokous. Kokousedustajien palkkio I 00 €/ kokous . Matkakustannukset korvataan
valtion matkustussaiinnon mukaisesti .
12§ Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kuusi (6)
jasentii sekii heille henkilOkohtaiset varamiehet
PaaWs: Hoitokunnan jaseniksi valittiin:
V arsinainen j as en
Heikki Kuusikko
Pekka Merilainen
Pirjo Pokkinen
Lauri Halonen
Pentti A. Isohiitiilii
Hannu Paso

henkilokohtainen varajasen
Esko Makela
Heikki Kropsu
Tapio Alakiuttu
Seppo Tikkala
Pekka Leinonen
Erkki Kanste

13§ Valitaan toiminnantarkastajaja hiinelle henkiiOkohtainen varamies tarkastamaan tulevan
toimintavuoden hallintoaja tileja
PiiiitOs: Toiminnantarkastajaksi valittiin Simo Salonen KHT , varalle Paavo Vehkapera.

14§ Valitaan osakaskunnan edustajaja hiinelle varamies kalastusalueen kokouksiin seka muihin
kokouksiin
PaiitOs: Kellonjakokunnan sekii Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan kokousedustajaksi valittiin
Lauri 1-Ialonen. Varaedustajiksi Seppo Tikkalaja Pentti A. Isohiitiilii.
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15§ Paatetaan muista kokouskutsussa mainituista asioista
Kokouskutsussa ei ollut muita paatettavia asioita.
16§ Kasitellaan muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
17§ Kokouksen paattaminen
Hannu Pietila paatti kokouksen

1-Iannu Pietila pj
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Liite 2.
Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan (564-401-876-5) seka Kellon jakokunnan (564876-4-2) pyyntiluvat

Pyyntiluvat ovat ruokakuntakohtaisia
Huom! Pyyntiluvat eivat koske 1-IameenjHrvea.
Pyyntilupia voi lunastaa 1 kpl/ ruokakunta
•
•
•
•

pyyntilupa oikeuttaa kayttamaan 20 kpl normaalimittaista verkkoa (n. 27 m)
verkon silmakoko 27-30 mm
korkeus enintaan 180 em
Pyyntiluvan hinta 30 €

Verkkomerkkeja voi lunastaa 7 kpl/ ruokakunta
•
•
•

yksi verkkomerkki oikeuttaa kayttamaan kaksi 30 metrin verkkoa
verkon silmakoko 10-20 ja 35-60 mm
verkkomerkin hinta 5,00 €/kpl

Rysamaksut
•

Vapautuneet rysapaikat hyvaksytyn tarjouksen mukainen . Vapaat rysapaikat yhdeksi vuodeksi 100 €.

Troolimaksut
•

500 €. Troolauskausi alkaa 1.1 0.

Nuotanveto
•

200 €/ talvi . Pyytajalla on mahdollista testata pyyntia 1-3 kertaa ilman korvausta.

Viehelupa
•
•

yhdella vavalla maksuton
kahdella tai useammalla vavalla 20 €/vuosi

Rapulupa
•

5 €/merta

Pyyntilupa tai verkkolupa ei oikeuta lohiverkon kHyttamiseen Kellonmeren jako- ja
kalastuskunnan seka Kellon jakokunnan alueilla.

Vapaat pyyntioikeudet
Pilkkiminen
Katiskapyynti
Onkiminen

