KIVIJÄRVEN – VALKEALAN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUS
AIKA ti 17.08.2021 alkaen klo 18.00
PAIKKA Hotelli Salpa, Lappeenrannantie 265, 54530 Luumäki

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30
ASIALISTA
1 § Kokouksen avaus
- hallituksen puheenjohtaja, Veli-Matti Vilko
2 § Puheenjohtajan valinta
3 § Pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4 § Todetaan äänioikeutetut jäsenet ja todetaan ympäristöjärjestöjen edustajat
5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostin/postissa 19.07.2021
- Kivijärvi-Valkeala kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävillä EteläKarjalan kalatalouskeskuksen verkkosivuilla www.ekkalatalouskeskus.fi → kalatalousalueet → Kivijärvi-Valkeala Kalatalousalue
6 § Hyväksytään kokouksen asialista
7 § Kertomus kalatalousalueen toiminnasta vuodelta 2020
- hallituksen esitys/liite
8 § Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
- hallituksen esitys/liitteet
9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2020
10 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet vuodelta 2020
- hallituksen esitys: tilikauden alijäämä (-965,83€) vähennetään omasta pääomasta

-

11 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021
-hallituksen esitys:
hallituksen puheenjohtaja – 300 €
hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 30 euroa/kokous + kilometrikorvaus (0,43 €/km)
toiminnanjohtaja – 45 €/tunti + alv 24 % (jäsenhinta E-Karjalan kalatalouskeskus ry)
tilintarkastajat laskun mukaan
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-

12 § Hallituksen erovuoroiset jäsenet
vuosi 2021: Antero Sarvilahti, Sakari Huhtiniemi ja Markku Hovi
vuosi 2022: Kari Oikkonen, Kalevi Manner ja Pekka Talka

13 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021
14 § Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinta vuodelle 2021
15 § Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma 2021
- hallituksen esitys: liite
16 § Kalastuslain 82 §:n 4 momentissa maksettavien varojen jako vuodelta
2019 vesialueen omistajille
-hallituksen esitys: kalatalousalueen kaikkien vesien rasituskerroin on 3 ja korvaukset
esitetään jaettavaksi kokonaisuudessa vesialueen omistajille vesipinta – alojen mukaan.
17 § Kivijärven viehekalastuslupa 2022
- hallituksen esitys:

17.1. Luvanmyynti 2022
- verkkokauppa ja fyysiset luvanmyyntipisteet (Urheilu Koskimies, Kouvon Baari)

17.2. Lupatyypit ja luvanhinnat 2022
- verkkokaupassa lupien hinnat hinnoitellaan kahdella tavalla
- korkeampi hinta (sama kuin fyysisissä luvanmyyntipisteissä)
- alennettu hinta – luvan oston yhteydessä luvan ostaja ”palauttaa” edellisen vuoden saalistiedot
Vuosi
Viikko
Päivä
Korkeampi hinta
60
30
15
Alempi hinta
50
20
10
- lupa pitää sisällään enintään kuusi (6) vapaa
-asiamiehen palkkiot:
- verkkokauppa 10 % lupien bruttohinnasta + 1,50 euron toimitusmaksu (sis. alv 24 %)
maksajalta
- fyysiset luvanmyyntipisteet 10 % lupien bruttohinnasta + 1,50 euron toimitusmaksu (sis.
alv 24 %) maksajalta
18 § Kivijärven – Valkealan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
- hallituksen esitys: lopullinen versio käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Lähetetään Elykeskukselle hyväksyttäväksi.
19 § Kivijärven verkkojen solmuvälirajoitus
- hallituksen esitys: hallitus esittää voimassa olevan Kivijärven verkon solmuvälirajoituksen yleiselle kokoukselle seuraaville muutoksilla:
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o Uimin ja Ruomin osakaskunnilla ei ole verkonsolmuvälirajoitusta kesä aikana
(01.04.-31.10.) ja talvella (1.11. – 31.3.) solmuväliltä 22-54mm verkot on
kielletty.
19 § Muut esille tulevat asiat

20 § Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 125 §:ssä
tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä
21 § Kokouksen päättäminen

KALATALOUSALUEEN HALLITUS
LIITTEET kertomus kalatalousalueen toiminnasta v.2020
tilinpäätös vuodelta 2020
toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2021
käyttö- ja hoitosuunnitelma
JAKELU

kalatalousalueen jäsenet
Varsinais-Suomen ELY - keskus
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