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Kalatalousalueen varsinainen kokous
Aika: Keskiviikko 3O.9.2O2O, klo 13.00-14.51,

Paikka: Vetelinkunnantalo(Kivihyypäntie1),valtuustosali
Läsnä: Liitteen 3.1 mukaiset kokousedustajat

Kokouksen avaaminen
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Riitta A. Tilus avasi kokouksen todeten oudon ajan

tauteineen näkyvän mm. kokousajankohdassa, eli keväällä pidettäväksi määrätty kokous jouduttiin

poikkeusmääräysten vuoksi siirtämään aikaan, jolloin kokoustaminen olijälleen mahdollista sekä

toivotti paika lle saapuneet tervetulleiksi

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaiaa ja kaksi ääntenlaskiiaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Hekkala ja sihteeriksi kutsuttiin Eero Hakala,

kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Lätti ja Pekka Heikkilä ja heidät velvoitettiin

toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Hyvä ksytään ää nestysl uette lo ia osallistuial uettelo

Päätös: Kokouksen sihteeri esitteli kokouksen osallistujaluettelon (liite 3.1), joka hyväksyttiin

ää nestysluetteloksi

Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskustelu: Kokouksen on kutsunut koolle kalata lousalueen ha llitus'

Kokouskutsu (liite a.1) on toimitettu kalatalousalueen tiedossa oleville jäsenyhteisöille sähköpostina

15.9.2020 (liite a.2) sekä postikirjeenä niille yhteystietonsa kalatalousalueelle ilmoittaneille
jäsenyhteisöille (liite 4.3), joiden sähköpostiosoitetta ei kalatalousalueelle ollut em. päivämäärään

mennessä tietoon saatettu. Kokouksesta on myös ilmoitettu sanomalehti Keskipohjanmaassa

L8.9.2O2O (liite  .a). Nähtävilläoloaikaa koskevin osin täydennetty kokouskutsu olitoimitettu
sähköpostina jäsenille 25.9.2O2O (liite a.5). Kokouskutsun ja asialistan ruotsinkielinen versio on

pöytäkirjan liitteenä 4.6.

Päätös: Kokous todettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen esityslista
Esitys: Kokousasiat käsitellään kutsuna olleen asialistan mukaisessa järjestyksessä

4.

5

6.

Päätös: Kokouksessa päätettiin edetä kokouskutsun (liite a.1) mukaisessa asioiden

kä sitte lyjä rjestyksessä

Vahvistetaan vuoden 2019 toimintakertomus sekä tilinpäätös:
Esitys ja keskustelu: Kokouksen sihteeri esitteli kutsun (liite a.1) liitteenä olleen vuoden 2019

toiminnasta laaditun kertomuksen, samoin toimintavuoden 2019 tilinpäätökseen kuuluvat

tuloslaskelman ja taseen erittelyineen (tase-erittely liitteenä 6.1) sekä tilintarkastajan lausunnon sekä

valtionapujen käytöstä laaditun selvityksen (liite 6.2).

Päätös: Asiasta käydyn lyhyen tarkentavan keskustelun jälkeen kokous vahvisti esitetyn kertomuksen
ja tilinpäätöksen vuodelta 2019

Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä7.

Päätös: Kokous myönsi tilija vastuuvapauden niistä vastaaville vuoden 2019 tilien ja hallinnon

hoidosta
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12.

13.

!4.

Päätetään karatarousarueen parautuneiden korvausvarojen käytöstä:Esitys: Hallitus esittää, että kalatalousalueelle palautuvat omistajakorvausvarat lisättäisiin alueenkäyttöpääomaan yleiskatteellisina varoina

Päätös: Koko us hyvä ksyi ha I lituksen esityksen

Muut asiat
Esitys: Hallitus on päättänyt antaa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnítelman laadinnan Keski_

i,"liitrfflJ.1ili:ï::ïXilîîîff:ffi: [1ilffi;,ä;"sitteree 
kokouksessa päärinjat käyttö_

Keskustelu: Kokouksen sihteerin esiteltyä käyttö- ja hoitosuunnitelman perusrungon (liite 13.1)jakerrottua suunnitelmatyön etenemisesiä, kokous totesi keskusterussaan, että käyttö- jahoitosuunnitelmatyö etenee asiallisesti vaikkakin ,"n urrtim, ivà e¿erryttää kalatalousatueeltarahoitukseen nähden jopa kohtuuttomia satsauksia ja ponnistuksia.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Arto Hekkala päätti kokouksen
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puheenjohtaja

Eero Hakala
sihteeri
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Sakari Lätti
pöytä kirja nta rkastaja

t kokouspöytäkirjan
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Pekka Heikkitä
pöytä kirja nta rkastaja




