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1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Viljo Savolainen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokoonkutsutapa, äänioikeutetut jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ilmoitus Joroisten Lehdessä 23.2.2017
Ilmoitukset Joroisten, Pieksämäen ja Rantasalmen kuntien ilmoitustauluilla 23.2.2017 alkaen
Kirjekutsut lähetetty 23.2.2017, täydennetty sähköpostitse
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys/esityslista.
5. Esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta.
6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
8. Päätetään edellisen vuoden yli-/alijäämän käsittelemisestä.
Hallituksen esitys: tilikauden alijäämä, 687,72 €, katetaan kalastusalueen tilille kertyneistä
aikaisempien vuosien tuotoista.
9. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden sekä muut mahdolliset
palkkiot.
Hallituksen esitys: kokouspalkkio ennallaan 50 €/kokous, hallituksen pj:n palkkio ennallaan
500 €/v, tilintarkastajien palkkio laskua vastaan kuten ennenkin, isännöitsijän vuosipalkkio
2500 € vuodeksi 2017.
10. Valitaan kalastusalueen hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksi jäsentä seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle.
Erovuorossa ovat:
v 2017 Kari Tiilikainen ja Mikko Jantunen
v 2018 Markku Taatila ja Ahti Suhonen
v 2019 alusta koko hallitus.
11. Valitaan kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
12. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tarkastamaan kalastusalueen tilejä ja toimintaa.
Suostumuksensa ovat antaneet: tilintarkastajaksi KHT Arja Kauppinen Ernst & Young,
varalla Ernst & Young.
13. Vahvistetaan vuoden 2017 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma.
Hallitus esittää: Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion toteutuminen perustuu siihen,
missä määrin ELY-keskus myöntää anottuja varoja eri hankkeisiin. Hallitus sopeuttaa
budjetin em avustusten mukaiseksi.
14. Päätetään uuden kalastuslain mukaan kertyneiden varojen jaosta osakaskunnille ja vesialueiden
omistajille.
Hallituksen päätösehdotus: varat jaetaan hallituksen päivittämän jakolistan mukaisesti
15. Päätetään sanomalehdistä, joissa kalastusalueen kokouksen kokouskutsu sääntöjen 7 § mukaisesti
julkaistaan.
Vuonna 2017 kuulutukset ja kutsut julkaistiin Joroisten Lehdessä sekä kuntien (Joroinen,
Rantasalmi, Pieksämäki) ilmoitustauluilla. Kokouskutsut lähetettiin lisäksi osakaskuntien
ilmoittamille yhdyshenkilöille ja tunnetuille kalavesien omistajille.
16. Käsitellään hallituksen kalastusalueen kokoukselle esittämät asiat
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen.
Kokousesitelmät
Etelä-Savon ELY-keskuksen puheenvuoro
Etelä-Savon Kalatalouskeskuksen puheenvuoro
Joroisten kalastusalue
www.kalajoroinen.info

Y-tunntus
1455369-3

Isännöitsijä Risto Salko
risto.salko@pp.inet.fi
040 5149261

