KUTSU
Airiston-Velkuan kalastusalueen varsinainen kokous pidetään 28.11.2017 alkaen klo 18.00.
Kokouspaikkana on Raision kaupungintalon valtuustosali os. Nallinkatu 2 RAISIO.
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 17.30.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 8. – 22.12.2017 kalastusalueen toimistolla os.
Valkkimyllynkuja 2, TURKU sekä kalastusalueen verkkosivuilla osoitteessa www.airistovelkua.fi

Kokousesitelmä:
Kalastusalueen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, pöytäkirjan tarkistaja ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) todetaan äänioikeutetut jäsenet;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5) esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta;
6) esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto;
7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
isännöitsijälle;
8) päätetään yli/alijäämän vaatimista toimenpiteistä;
9) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot
10) valitaan

kalastusalueen hallituksen

erovuoroisten

tilalle

uudet

jäsenet

kaudelle

1.1.2018

–

kalastusalueen kokous 2019 sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle;
11) valitaan kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2018;
12) valitaan kalastusalueelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2018;
13) vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2018;
14) korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä
sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vuodelta 2016
15) vahvistetaan kalastusalueen päivitetty käyttö- ja hoitosuunnitelma;
16) käsitellään hallituksen muut kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat;
17) kokouksen päättäminen
Päätösesitykset liitteineen ovat nähtävillä kalastusalueen verkkosivuilla http://airistovelkua.fi/wp/ tai kalastusalueen
toimistolla. Voit myös tilata printatun aineiston isännöitsijältä.
OTA YHTEYTTÄ timo.saarinen@airistovelkua.fi MIKÄLI HALUAT JATKOSSA KOKOUSKUTSUT SÄHKÖPOSTIISI!

Turussa 10.11.2017

Airiston–Velkuan kalastusalueen hallituksen valtuuttamana Timo Saarinen, isännöitsijä p. 0400 - 525 323

TERVETULOA! KAHVITARJOILU klo 17.30. – 18.00!
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Kalastusalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta
Kalastusalueen kokoukseen jäsenet valitsevat edustajia seuraavasti:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden edustajan;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat
saavat kukin lähettää yhden edustajan;
3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden
yhteisesti valitsemansa edustajan;
4) ammattikalastajajärjestöt saavat lähettää kukin yhden edustajan; ja
5) virkistyskalastajia edustavat alueelliset järjestöt saavat kukin lähettää kaksi edustajaa.

Kalastusalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaan, paitsi kohdan 3
edustajat valitsee rekisterikylittäin pidettävä vesialueiden omistajien kokous.
Kalastusalueen kokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhevaltansa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla,
rekisteriotteella tai muulla asiakirjalla.

