
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kallaveden Leväsentie 23, 70780 Kuopio         jarmo.mononen@muikkusuomi.fi 
kalatalousalue Puh. 0400-373 072         Y-tunnus: 2616011-7 

 

Kallaveden 

KALATALOUSALUE 

 

Kallaveden kalatalousalueen kokous 30.9.2020 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

− valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

− valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Vahvistetaan osallistuja- ja äänestysluettelo 

4. Todetaan kokouksen koollekutsumistapa ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

6. Esitetään hallituksen laatima kertomus toimintavuodelta 2019 ja päätetään sen hyväksymi-

sestä 

7. Esitetään tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan lausunto tilivuodelta 2019 

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

sekä muille tilivelvollisille  

9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 

10. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajain ym. palkkioista, kulu- ym. korvauksista 

vuonna 2020 

11. Valitaan kalastusalueen hallituksen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä. Erovuorossa Pentti 

Erämetsä, Esko Hätönen ja Matti Konttinen. 

12. Valitaan kalastusalueen hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjoh-

tajaksi (2019-2020 pj Pentti Erämetsä, vpj Matti Konttinen) 

13. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan vuoden 2020 tilejä ja hallintoa  

14. Päätetään hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vahvistamisesta vuodelle 2020 

15. Päätetään hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion vahvistamisesta toimintavuodelle 2020 

16. Päätetään kokouskutsumistavasta jatkossa 

17. Käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelutilanne 

18. Muut esille tulevat asiat 

19. Kokouksen päättäminen 
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Kallaveden kalatalousalueen kokous 4.6.2019 

Päätösesitykset asiakohdittain: 

7. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittotilille oman va-

paan pääoman vähennykseksi. 

6. Hallituksen kokous ja hallituksen jäsenelle kokouksesta, jossa hän edustaa virallisesti kalata-

lousaluetta 50 €/kokous (hallitus voi halutessaan käyttää kokouspalkkioiden suuruisen sum-

man mahdollisesti tehtävän opintomatkan osarahoituksena), hallituksen puheenjohtajalle 

500 €/v, matkakustannukset ja päivärahat verottomien matkakorvausten mukaisina, tilintar-

kastajille laskun mukaan. 

11. Kalatalousalueen sääntöjen mukaan ” Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokoukses-

ta on lähetettävä postin, sähköpostin tai muun sähköisen kanavan välityksellä vähintään 14 

vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa 

tai yleiskokouksen kutsu on julkaistava yleisesti paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdes-

sä. Osoite katsotaan olevan tiedossa, mikäli äänioikeutettu jäsen on ilmoittanut osoitetieton-

sa kolmen vuoden sisällä kokouskutsun päivämäärään nähden”. Viime vuonna kalatalous-

alueen yleiskokous päätti, että jatkossa kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja lähete-

tään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Lehtikutsun kalleudesta ja kalatalousalueen 

taloustilanteesta johtuen, hallitus esittää, että jatkossa kokouskutsu toimitetaan seuraavasti: 

Kalatalousalueen yleiskokouksenkokouskutsu julkaistaan muikkusuomi.fi- sivuston kalata-

lousalueiden ilmoitustaululla, sekä lähetetään s-postilla niille, joiden osoite on tiedossa. Eri-

koistapauksissa pyynnöstä kutsu ja esityslista voidaan toimittaa kirjepostina niille tahoille, 

joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 


