
Kannuksen Metsästysseura

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle  2010

YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Seuran toiminta perustuu talkoovoimaan ja jatkuu entisissä uomissa.

Seuralla on kaksi yleistä kokousta ja johtokunta ja jaostot kokoontuvat tarvittaessa.

Vuokrasopimuksia tullaan uusimaan.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen pyynti, rauhoittamattomien

eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Tehdään riistapeltoja ja huolehditaan ruokinta-automaateista.

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja

riistakantojen tilasta)

Hirvieläinkantoja seurataan tekemällä maalaskentoja jahdin jälkeen.

Pienriistaa seurataan riistakolmiolaskennoilla helmikuussa ja elokuussa.

•METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Riistaa rauhoitetaan seuran omilla päätöksillä.

Seura valvoo alueensa metsästystä.

Vieraskortteja on myynnissä sihteerillä ja rahastonhoitajalla,kotisivujen kautta.

Sihteeri tai rahastonhoitaja antaa viitenumeron sekä tilinumeron, johon maksun voi suorittaa.

Pienpetojen pyyntikilpailu nuorille.

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

RHY:n  hirviradan harjoitusvuoro perjantaina ja sunnuntaina.

Kannuksen seuroilla on yhteinen haulikkorata, jossa järjestetään kilpailuja yhteistyössä naapuri

seurojen kanssa.



Seura järjestää hirvenkävelykilpailuja. Kilpailuissa yhteistoimintaa muiden seurojen kanssa.

Vapaa-aikakeskuksen ilmahirvirata käytössä tiistaisin 19.00 –21.00.

Pienoishirvirata on valmistunut ja tulee käyttöön.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Linnunhaukkukoe

Hirvikoirille hirvenhaukkukoe marras- joulukuussa.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

Osallistutaan Riistanhoitopiirin ja riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin

esim. jahtipäälliköiden koulutustilaisuuteen.

Ammunnanvalvojia tullaan kouluttamaan.

Kouluyhteistyötä jatketaan.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö: maanomistajat ja sidosryhmät, tiedotustapahtumat, muuta)

 Seuran kotisivut.

Hirvilupa haetaan yhteislupana muiden kannuksen metsästysseurojen kanssa.

Seura järjestää jäsenille ja maanomistajille hirvipeijaiset jahdin päätyttyä.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Seuralla on oma viiri, jonka luovuttamisesta päättää johtokunta.

Ansiomerkkejä anotaan tarpeen mukaan.

LISÄTIETOJA



TALOUSSUUNNITELMA

TULOT\MENOT

Jäsenmaksut 3000

Hallintokulut 1700

Ampumatoiminta 100

Kenneltoiminta 100

Riistanhoito 100

Peijaiset 600

Kämpän remontti 2500

-kts. sivun alar\

Menot yhteensä 5100
Tulot yhteensä 3200
Alijäämä- 1900

Varojen käytön päätavoitteet     Hirvenpyynti, riistapellot, kilpailutoiminta.

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet       Jäsenmaksut

Ampumakilpailut

   Kennelkokeet

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa  helmikuun 7. päivänä  vuonna 2010

Kämpän remontti:

- seinien maalaus

- katon maalaus

- Ulko-oven ja lukon uusiminen

- porrasralli ja sepeliä tielle

- kämpänlattiaan uusitaan matto


