
 
 
 

 

 

 

KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN KALATALOUSALUEEN 

VARSINAINEN YLEISKOKOUS 2020 
 

pidetään torstaina 24.9.2020 klo 12.15. hotelli Kalkstrandissa (Salonki, 1 kerros), Rantatie 1, 21600 

Parainen. Valtakirjojen tarkastus ja kahvia klo 11.30.  
Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen säännönmukaiset asiat. Lisäksi kalatalousalueen jäsenille esitetään 

ensimmäinen luonnos kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. 

Pyydämme osallistujia saapumaan paikalle hyvissä ajoin, jotta asiakirjat ehditään tarkistaa ja äänestysluettelo 

laatia ennen kokouksen alkua. Kokoukseen osallistujan tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä. 

Kokoukseen osallistujan on pystyttävä osoittamaan oikeutensa edustamaan osakaskuntaa tai yksittäistä 

kiinteistöä sekä mitä kiinteistörekisteriyksikköä oikeus koskee.  

Kalastusalan järjestöjen ja alueellisten luonto- ympäristöjärjestöjen edustajilla tulee pystyä näyttämään 

valtakirjan tai vastaavan asiakirjan joka osoittaa heidän oikeutensa osallistua kokoukseen. 

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net. Yllä mainitun 

kokouksen päätöspöytäkirja liitteineen ovat myös nähtävänä kalatalousalueen verkkosivustolla.  

Muutoksenhakuaika kestää 30 päivää ja katsotaan alkavaksi seitsemäntenä päivänä siitä kun nähtävänäolosta on 

9.10.2020 julkaistu kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net. Valitusaika on näin ollen 16.10. - 

14.11.2020. 

 

Hallitus 
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KORPPOON-HOUTSKARIN-INIÖN KALATALOUSALUE 

 

KUTSU VARSINAISEEN YLEISKOKOUKSEEN 2020 
 

Puheenjohtaja  Jörgen Eklund 0400-520 634    j.eklund@parnet.fi                                                                           

 

Toiminnanjohtaja Olav Granström 0400-527 094   olav.granstrom@abofish.net 

 

Aika: Torstaina 24 p:vä syyskuuta 2020  klo 12.15 (valtakirjojen tarkastus ja kahvia klo 11.30.) 

 

Paikka: Hotelli Kalkstrand (Salonki, 1 kerros), Rantatie 1, 21600 PARAINEN 
_____________________________________________________________________________________ 

 

TYÖJÄRJESTYS 

 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

3. Valitaan kokoukselle pöytäkirjan pitäjä. 

 

4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 

 

5. Vahvistetaan äänioikeutetut jäsenet ja heidän äänimääränsä 

 

6. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

 

Kokousluento: 

 

Korppoon-Houtskarin-Iniön Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely / ensimmäinen luonnos 

FM biologi Robin Ramstedt 

keskustelu - kommentit 

 

8. Vahvistetaan hallituksen kertomus toiminnasta tilikaudella 27.2.-31.12.2019 (liite) 

 

9. Vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 27.2.-31.12.2019 (liite).  

 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja vastuullisille  

 toimihenkilöille. 

 

11. Päätetään vuoden 2019 102,30 euron ylijäämästä. 

 

Ehdotus: 

 Hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 102,30 euron ylijäämä liitetään omaan pääomaan. 

 

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja mahdolliset muut palkkiot 2020. 
 

Ehdotus: 

Hallitus ehdottaa, että palkkiot vuodelle 2020 jäävät ennalleen seuraavasti:  

hallituksen jäsenet 80 euroa / kokous ja hallituksen puheenjohtajalle tämän lisäksi 300 euron 

vuosipalkkio. Palkkio tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaukset maksetaan 

valtion voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. 
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13. Valitaan kolme hallituksen jäsentä seuraavalle kolmevuotiskaudelle erovuoroisten tilalle. 

  
erovuorossa 2020:  

Mikaela Johansson (Korppoo), Roy Stenvall (Houtskari) ja Trygve Karlsson (Iniö)  

  

erovuorossa 2021: 

Olof Henriksson (Korppoo), Börje Skaag (Houtskari) ja Torvald Söderlund (Iniö)   

  

erovuorossa 2022: 

Jörgen Eklund (Korppoo), Ulf Österman (Houtskari) ja Lasse Lindberg (Iniö) 

  

14. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2020. 

 Puheenjohtaja 2019 / Jörgen Eklund 

 Varapuheenjohtaja 2019 / Roy Stenvall 

 

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimintavuodelle 2020. 

 Tilintakastaja 2019 / KHT Henry Maarala KPMG Ab Oy:stä 

 Varatilintarkastaja 2019 / KPMG Ab Oy:n nimeämä KHT tilintarkastaja 

 

16. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja runkosuunnitelma vuosille 2021-2023 (liite). 

 

17. Vahvistetaan vuoden 2020 talousarviosuunnitelma (liite). 

 

18. Käsitellään muut hallituksen kalatalousalueen kokoukselle esittämät asiat, jotka on annettu tiedoksi 

vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta hallitukselle. 

 

19. Kokouksen päättäminen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PÖYTÄKIRJA LIITTEINEEN YLLÄMAINITUSTA KOKOUKSESTA OVAT NÄHTÄVÄNÄ 

 

kalatalousalueen verkkosivustolla http://abofisk.net 9.10.-14.11.2020 välisenä aikana. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hallituksen puolesta 

Olav Granström, toiminnanjohtaja 02-4585 100 / 0400-527 094 / olav.granstrom@abofish.net 
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