
   
 
 
Kokouskutsu  

Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidetään 7.3.2020 klo 13:00 Heikkilän 

kasarmi, sotilaskoti, Kasarmintie 15, Turku.  

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:00.  

Toimintasuunnitelma ja Toimintakertomus on luettavissa ja tulostettavissa piirin sivuilla, Vuosikokoukset ja 

Toimintakertomukset kohdassa. 

 Valtakirja  

___________________________________ valtuuttaa alla olevat henkilöt edustamaan seuraamme 

Varsinais-Suomen piirin vuosikokouksessa 7.3.2020  

___________________________________  __________Ääntä  

___________________________________  __________Ääntä  

___________________________________  __________Ääntä  

  

Puheenjohtaja: ________________________  Sihteeri  _____________________     

Lähiosoite: ________________________          Lähiosoite _____________________    

Postitoimipaikka: _______________________ Postitoimipaikka _____________________   

Sähköpostiosoite: _______________________Sähköpostiosoite _____________________   

Puhelin numero ________________________ Puhelin numero _____________________   

Puh. allekirjoitus: _______________________ Siht. allekirjoitus _____________________   

  

Kotisivun osoite: ___________________________      

Mikäli seurastanne ei tänä vuonna ole edustajia vuosikokouksessa ja annatte toimihenkilöilmoituksen 

suoraan piirin nettilomakkeelle, niin tätä ilmoitusta ei siinä tapauksessa tarvitse palauttaa  

  

 

 

 

 

 



   
 
 

Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous 7.3.2020 

  

ESITYSLISTA 

 

Aika: 7.3.2020 klo 13.00 

Paikka:  Heikkilän kasarmi, sotilaskoti, Kasarmintie 15, Turku 

 

1. Kokouksen avaus (piirin puheenjohtaja Veli Seikola avaa kokouksen)  
  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
   

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 §. Kutsu vuosikokoukseen Ilmoitetaan 
jäsenille ja liitolle kirjallisesti tai liiton julkaisemassa lehdissä tai sähköpostilla 
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
Kokoukseen on ollut ilmoitus 5/2019 ja 1/2020 Jahti-lehdessä ja myös kirjeitse 

on lähetetty kutsu.  

  

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 

6. Tarkastetaan edustajien valtakirjat: 
Edustajia paikalla  kpl 

Heidän käytössään on  ääntä 

Jäsenseuroja    kpl 

 

7. Esitetään vuoden 2019 vuosikertomus 
 

8. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta sekä 
vahvistetaan tilinpäätös. 

 

9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 



   
 
 
 

10. Toimitetaan piirihallituksen erovuoroisten vaalit kaudeksi 2020 – 2021. 
 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
 

12. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. 
 

13. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio. 
 

14. Päätetään toimintavuonna piirille suoritettavasta liittymis – ja jäsenmaksun 
suuruudesta. 
Jäsenmaksut 2019: Henkilöjäsenmaksu 30 €, seurajäsenen jäsenmaksu 13 €, alle 

20 vuotiaan kilpailujäsenen jäsenmaksu 13 €. 

 

15. Valitaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet kuluvaksi 
toimikaudeksi liiton liittokokouksiin ja Eräkontin yhtiökokoukseen. 

   

16. Käsitellään muut piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat. 
 

 

17. Päätetään liitolle ja omille yhteisöille tehtävistä kokouksen esityksistä. 
 

    

18. Keskustelu muista esille tulevista asioista, joista ei voi tehdä päätöstä. 
 

19. Kokouksen päättäminen. 
 

 

 

 


