PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHTI KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS
AIKA: ke 27.04.2022 alkaen klo 18.00
PAIKKA: Imatran kylpylä, Jääski-Sali
Purjekuja 2, 55420 Imatra
Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30
ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
- hallituksen puheenjohtaja, Taisto Huotari
2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3 § Äänestysluettelon ja osallistujalistan hyväksyminen
4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostin kautta 11.04.2022 jokaiselle
jäsenelle jonka sähköpostiosoite on ollut tiedossa.
5 § Hyväksytään kokouksen esityslista
6 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2021
- hallituksen esitys: liite
7 § Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
- hallituksen esitys: liite
- tilintarkastajan lausunto esitetään kokouksessa
8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2021
9 § Toimintatuloksen/alijäämän vaatimat toimenpiteet vuodelta 2021
- hallituksen esitys: tilikauden alijäämä (5414,10 euroa) vähennetään omasta
pääomasta
10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden
palkkiot vuodelle 2022
- hallituksen esitys:
- hallituksen puheenjohtaja – 500 €
- hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 30 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion
matkustusohjesäännön mukaan
- toiminnanjohtaja – 45 €/tunti + alv 24 % (jäsenhinta E-Karjalan kalatalouskeskus ry)
- tilintarkastajat laskun mukaan
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11 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2022
- erovuorossa: Arto Myllys, Esko Ijäs ja Lauri Määttä
12 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2022
13 § Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinta vuodelle 2022
- hallituksen esitys: Nexia Oy (Vuokko Suutari)
14 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2022
- hallituksen esitys: liite
15 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta 2020
vesialueen omistajille
- hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasituskerroin on 3 ja
korvaukset esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta –
alojen mukaan.
16 § Kalatalousalueen vieheluvat
16.1. Luvanmyyntipaikat vuodelle 2023
- hallituksen esitys:
- Simpelejärvi – verkkokauppa, Urheilu-Jussi ja Simpeleen Urheilu
- Torsa – verkkokauppa ja Simpeleen Urheilu
- Haapavesi – verkkokauppa ja Alppimaja
16.2. Kalastusmatkailuyrittäjäluvat 2023
- hallituksen esitys: hallitus tekee kirjallisen sopimuksen kalastusmatkailuvasta
yrittäjän kanssa. Lupa maksaa 5 euroa/päivä/henkilö (sisältää onkimisen,
pilkkimisen ja kaksi viehevapaa) + lisävavat 3 euroa/kpl. Yrittäjä pitää kirjanpitoa
asiakkaista ja ilmoittaa asiakkaiden määrän Taisto Huotarille ennen kalalle lähtöä.
16.3. Lupatyypit ja luvanhinnat vuonna 2023
- hallituksen esitys:
- verkkokaupassa lupien hinnat hinnoitellaan kahdella tavalla
- korkeampi hinta (sama kuin fyysisissä luvanmyyntipisteissä)
- alennettu hinta – luvan oston yhteydessä luvan ostaja ”palauttaa” edellisen vuoden
saalistiedot
LUPA - ALUE
Simpelejärvi ym.
korkeampi hinta
matalampi hinta
ei vapa rajoitusta
Torsa
korkeampi hinta
ei vapa rajoitusta
matalampi hinta

VUOSI

VIIKKO

PÄIVÄ

60 euroa
50 euroa

30 euroa
20 euroa

15 euroa
10 euroa

30 euroa

-

-

15 euroa
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3 vavan rajoitus
Haapavesi
korkeampi hinta
matalampi hinta
enintään 6 vapaa

50 euroa
40 euroa

20 euroa
15 euroa

10 euroa
5 euroa

17 § Todetaan muutoksenhakumenettely kalatalousalueen päätökseen
kalastuslain125§ mukaisesti ja oikaisuvaatimusosoitus
- liite: oikaisuvaatimusosoitus
18 § Kokouksen tarkastettu pöytäkirja
- hallituksen esitys:
- tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan
kalatalouskeskus ry:n verkkosivuilla (www.ekkalatalouskeskus.fi) kohdassa
kalatalousalueet → Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti kalatalousalue viimeistään
28.4.2022.
19 § Muut asiat
20 § Kokouksen päättäminen

KALATALOUSALUEEN HALLITUS
LIITTEET

kertomus kalatalousalueen toiminnasta v.2021
tilinpäätös vuodelta 2021
toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022
oikaisuvaatimusosoitus

JAKELU

kalatalousalueen jäsenet
Varsinais-Suomen ELY - keskus
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