KUTSU
Airisto-Velkuan kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään 27.5.2019 alkaen klo 19.00.
Kokouspaikkana on Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1 Piikkiö https://www.tuorlanmajatalo.fi/fi/etusivu
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 18.30. Katso kääntöpuoli!
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 3.6. – 16.6. kalatalousalueen toimistolla
os. Valkkimyllynkuja 2, TURKU sekä kalatalousalueen verkkosivuilla osoitteessa www.airistovelkua.fi
Kalatalousalueen ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät 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 kertomus Airiston-Velkuan kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018;
6) esitetään Airiston-Velkuan kalastusalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018;
7) päätetään Airiston-Velkuan kalastusalueen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle vuodelta 2018;
8) todetaan Airiston-Velkuan kalastusalueen lakimuutoksen myötä lakanneen ja toimivallan päättyneen
31.12.2018 sekä todetaan kaikkien Airiston-Velkuan kalastusalueen oikeuksien ja velvollisuuksien sekä
varojen siirtyneen Airisto-Velkuan kalatalousalueelle;
9) selostus selvitysmiehen toiminnasta 1.1. – 28.3.2019;
10) määrätään kalatalousalueen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä muut mahdolliset palkkiot;
11) määrätään (arvotaan) kalatalousalueen hallituksen jäsenten erovuorot;
12) valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2019;
13) vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2019;
14) vahvistetaan vuotta pidempää aikaa koskeva toimintasuunnitelma;
15) päätetään korvauksista vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien
hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vuodelta 2018;
16) kalatalousalueen sääntömuutokset;
17) käsitellään hallituksen muut kalatalousalueen kokoukselle esittämät asiat;
18) kokouksen päättäminen
Päätösesitykset liitteineen ovat nähtävillä kalastusalueen verkkosivuilla

http://airistovelkua.fi/wp/kalatalousalueen-ylimaarainen-yleiskokous-27-5-2019/
tai kalatalousalueen toimistolla. Voit myös tilata printatun aineiston toiminnanjohtajalta.

Turussa 13.5.2019

Airisto–Velkuan kalatalousalueen hallituksen valtuuttamana Timo Saarinen, toiminnanjohtaja p. 0400 - 525 323
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Kokoukseen osallistuvan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuus kalatalousalueen
jäseneksi. Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan
osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, on osallistujan pystyttävä osoittamaan,
mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on
laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

KALASTUSLAKI 379 / 2015

25 § Kalatalousalueen yleiskokous

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous.
Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden
omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien
vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on
vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan
kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen
edustajaan.
Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta
edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta
edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni. Rekisteröidyillä
alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten
kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan,
jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

