januari 2015
Ärenden som ska behandlas på jaktvårdsföreningens årsmöte
Jaktvårdsföreningens arbetsordning 3 §

1) mötet öppnas
2) konstateras mötets laglighet
3) fastställs röstlängden
4) väljs ordförande för mötet och vid behov viceordförande i fall om jäv föreligger för ordföranden
5) väljs sekreterare för årsmötet och vid behov en andra sekreterare i fall om jäv föreligger föreligger för ordinarie sekreterare
6) väljs två protokolljusterare
7) väljs två rösträknare
8) fastställs mötets föredragningslista
9) presenteras jaktvårdsföreningens verksamhetsöversikt samt verksamhetsberättelsen presenteras och godkänns
10) presenteras jaktvårdsföreningens bokslut samt verksamhetsgranskarens/revisorernas utlåtande
11) fastställs bokslutet
12) besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren och övriga redovisningsskyldiga samt om övriga åtgärder som eventuellt föranleds av verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens eller revisorernas utlåtande
13) fastställs ekonomi- och verksamhetsplan för innevarande år
14) fattas beslut om styrelsemedlemmarnas arvode
15) fattas beslut om antalet styrelsemedlemmar
16) konstateras styrelsens sammansättning: medlemmarnas mandatperiod och deras personliga
suppleanter
17) väljs styrelsens ordförande för en treårsperiod samt för denne en personlig suppleant
18) väljs styrelsens medlemmar istället för de som är i tur att avgå och för dessa personliga suppleanter
19) väljs en styrelsemedlem och för denne en personlig suppleant bland inom verksamhetsområdet betydande markägarorganisationerna föreslagna kandidaterna
20) väljs en verksamhetsgranskare och konstateras vid behov av jord- och skogsbruksministeriet
eller Finlands viltcentral förordnad revisor

21) väljs jaktvårdsföreningens representant och dennes suppleant till jaktvårdsföreningarnas regionmöte (samt vid behov kandidater till regionala viltrådet (1) och nationella viltrådet (1) som
medlemmar och deras suppleanter)
22) behandlas och vid behov fattas beslut om ärenden som föreslagits av jaktvårdsföreningarnas
styrelse samt av jaktvårdsföreningarnas medlemmar gjorda och på mötets föredragningslista
upptagna ärenden.
23) behandlas och vid behov besluts om övriga principiella och vittsyftande ärenden som hör till
jaktvårdsföreningens behörighet och som tagits upp på föredragningslistan
24) vid behov fattas beslut om ärenden som skall framläggas för regionmöte eller Finlands viltcentrals regionala viltråd
25) behandlas övriga ärenden, om vilka beslut inte kan fattas
26) mötet avslutas

