Forsbyås fiskeriområde

PROTOKOLL

Fiskeriområdets stämma
Tid:
2.10.2019 kl. 18:30
Plats:
Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk
1. Mötet öppnas
Fiskeriområdets styrelseordförande Mats Lönnfors öppnade mötet och
önskade deltagarna välkomna.
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två
rösträknare för mötet
Som ordförande valdes Mats Lönnfors och till sekreterare Sampo Vainio.
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Kauko Nikula och Antti
Tukonen.
3. Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
I stämman var 11 deltagare med rösträttighet och dom hade sammanlagt 13
röster (bilaga). Övriga deltagare, med närvaro- och yttranderätt var 4
personer. Vallängd och röstlistan godkändes utan ändringar.
4. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Mötet har sammankallats av fiskeriområdets styrelse. Kungörelsen har
skickats per e-post eller brev 17.9.2019 till de medlemmar eller deras
företrädare under de adresser som varit kända av fiskeriområdet och till
Egentliga Finlands NTM-central. Kallelsen till fiskeriområdets stämma har
publicerats i tidningar Nya Östis 12.9.2019, Loviisan Sanomat 13.9.2019 och
Orimattilan aluelehti 18.9.2019.
Konstaredes att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbar.
5. Godkännande av mötets föredragningslista
Mötets föredragningslista som ingår i kungörelsen godkändes.
6. Val av en revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en
revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor
Fiskeriområdets revisionsbyrå kan inte ta emot uppdraget.
Beslut: Fiskeriområdets styrelse väljer revisorn och ställföreträdande revisorn.

7. Fastställande av verksamhetsplan för åren 2019-2010
Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga) presenterades och
godkändes.
8. Fastställande av budgetförslag för innevarande år.
Styrelsens förslag till budgetförslag (bilaga) presenterades och godkändes.
9. Fattas beslut om fördelning av ersättningsmedel mellan ägarna av
vattenområden
Fiskeriområdet skall ta i användning ett system kallat KALPA, med register
över fastigheterna och karta över området. För att spöfisketrycket inte är känt
och det inte finns tidigare praxis, skall fördelningen av ersättningarna från år
2018 ske jämnt enligt vattenareal.
10. Diskussion om målbilder för fiskebestånden och fiskets tillstånd i
fiskeriområdets plan för nyttjande och vård
Inga förslag i det här skedet. Samarbete mellan olika aktörer förutsattes.
11. Diskussion
Ingen diskussion.
12. Mötet avslutas
Ordförande avslutade stämman kl. 19:23
Mats Lönnfors
Ordförande

Sampo Vainio
Sekreterare

Vi har utfört justering av protokoll och konstaterat det vara enligt mötet:
Kauko Nikula

Antti Tukonen

Liite 1
Stämman 02.10.2019
Mötets deltagare
Lönnfors Mats/Koskenkylänjoki
Norrby samfällighet/Vasarankylän osakaskunta
Porlammin vesialueen osakaskunta
Kinttulan osakaskunta II
Kinttulan osakaskunta I
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, A
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, B
Villikkalan kylän yhteinen vesialue ja vesijättö
Artjärven kylän yhteinen vesialue ja vesijättö
Ratulan ja Hietanan kylien yhteinen vesialue ja vesijättö
Myrskylän kirkonkylän osakaskunta
Lapinjärven kirkonkylän osakaskunta
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen hallitus
Kalatalousalueen toiminnanjohtaja

Kokousedustaja
Mats Lönnfors
Peter Wallén
Juha Kekki
Juha Hyypiä
Juha Hyypiä
Mauri Suojanen
Arvo Turunen
Antti Tukonen
Kauko Nikula
Timo Rekola
Kari Tossavainen
Jouko Korhonen
Harri Kiiskinen
Tapani Palovaara
Tuomas Miromäki
Sampo Vainio

Valtakirjat Paikalla äänioikeus Kiinteistötunnus Pinta-ala äänimäärä
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1
1
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1
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504-405-876-1
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0
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Koskenkylänjoen kalatalousalue

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
Koskenkylänjoen kalatalousalue toteuttaa kalastuslain (379/2015) mukaisesti
kalastusalueille kuuluvat tehtävät. Kalatalousalue hakee ely-keskukselta kumpanakin
vuonna toimintamäärärahan lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.
Kalatalousalue valtuuttaa kalastuksenvalvojat alueelleen. Valvontaan haetaan
vesistötalkkarihankkeessa
tapahtuvan
valvonnan
lisäksi
kalatalouden
edistämismäärärahaa (4000 € v. 2019), joilla valvojille voidaan maksaa
kulukorvauksia, hankkia tarvikkeita sekä järjestää opastusta ja koulutusta tehtävien
hoitoon. Kalastuksenvalvonnan yhteistyötä osakaskuntien, eri viranomaisten ja
toimijoiden kanssa kehitetään. Edistämismäärärahaa haetaan myös vuonna 2020.
Lasten
ja
nuorten
kalastusharrastuksen
edistämiseen
haetaan
vesistötalkkarihankkeessa
tapahtuvan
toiminnan
lisäksi
kalatalouden
edistämismäärärahaa (2000 € v. 2019). Rahoituksella järjestetään kalastus- ja
opetustapahtumia yhteistyössä osakaskuntien ja muiden vastaavien toimijoiden
kanssa.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta käynnistetään. Suunnitelman laadintaan
haetaan edistämismäärärahaa 12 000 € vuosiksi 2019 ja 2020. Rahoitus on saatu ja
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys alkaa laatia
suunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kalatalousalue laatii jakolaskelmat KALPA-järjestelmästä saatavien tietojen
perusteella kalastonhoitomaksusta kertyvien omistajakorvausten maksamiseksi ja
maksaa omistajakorvaukset osakaskunnille.
Koskenkylänjoen kalatalousalue jatkaa yhteistyötä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa ja osallistuu Vesistötalkkarihankkeeseen.
Summa päätetään vuosittain. Hankkeen puitteissa toteutetaan mm. kalastuksen
valvontaa, kalaistutuksia, virtavesien kunnostustoimia, koululaisyhteistyötä,
kalateiden hoitoa yms.
Kalatalousalue seuraa ja antaa tarpeen mukaan lausuntoja vesistöalueella
tapahtuvista ympäristö- ym. luvanvaraisista toiminnoista, joilla voi olla haitallisia
vaikutuksia kalakantoihin ja kalojen elinympäristöihin. Toiminnalla pyritään
vähentämään alueen jätevesipäästöjä ja muuta kuormitusta sekä turvaamaan ja
parantamaan olemassa olevia kalakantoja.

Koskenkylänjoen kalatalousalue

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

TULOT
Kalatalousalueen toimintamääräraha v. 2019
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksenvalvonta)
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (kalast. edistäminen/nuorisotoiminta)
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (vesistötalkkarihanke)
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (koulutus)
Kalatalouden edistämismääräraha v. 2019 (Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2019-20)
Kalastusalueilta siirtyvä rahoitus
Ylijäävät omistajakorvausvarat (<50€)

9647 €
3600 €
1800 €
0€
900 €
5400 € (+5400€ v. 2020)
8688 €
30035 €

MENOT
Toiminnanjohtajan palkkio (sis. alv.)
Toiminnanjohtajan lisätyöt ja muut kulut
Kirjanpito ja tarkastukset
Hallituksen matkakorvaukset
Kokouskulut
Koulutus (omarahoitus)
Valvonta (omarahoitus)
Yleiskulut (pankkikulut, vakuutukset, tiedotus…)
Toimialueelle harkinnanvaraiset toimenpiteet
Edistämismääräraha v. 2019 (vesistötalkkarihanke)
Edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksen edistäminen/nuorisotoiminta)
Edistämismääräraha v. 2019 (koulutus)
Edistämismääräraha v. 2019 (kalastuksenvalvonta)
Edistämismääräraha v. 2019-2020 (Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuonna 2019)

7440 €
0€
1100 €
1600 €
800 €
900 €
900 €
1000 €
0€
1800 €
900 €
3600 €
5400 €
25440 €

ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma eller styrelse eller av
enverksamhetsledare med stöd av 27 § 3 mom., får begära omprövning av beslutet hos
fiskeriområdetsstämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid
med lag, förordningeller fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen för nyttjande och vård.
Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområden, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas
och påvilka grunder
postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning
kantillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes laglige representant eller ombud, eller
omomprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och
hemkommunmeddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, dennes lagliga
representant eller ombud börunderteckna omprövningsbegäran.
Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- intyg över delfåendet eller annan utredning över den tidpunkt då tidsfristen för
omprövningsbegäranbörjade
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte
tidigaretillställts myndigheten
Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter delfåendet. Dagen
fördelfåendet beräknas enligt följande:
- Om beslutet har överlämnats till den som beslutet gäller, hans eller hennes ombud eller bud,
framgårdelfåendedagen av stämpeln i beslutet
- Om beslutet har skickats mot mottagningsbevis, framgår delfåendedagen av mottagningsbeviset
- Om beslutet har postats som sedvanligt brev, anses mottagaren ha fått del av det den sjunde dagen
efter attdet postades, om inget annat framgår
- Om beslutet har skickats för kännedom på något annat sätt till någon annan än mottagaren av
beslutet(mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått del av beslutet den tredje dagen
efter den dagsom framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Inlämnande
Omprövningsbegäran kan inlämnas till fiskeriområden personligen, genom ombud eller bud, som
betaldpostförsändelse, per telefax eller e-post. Förmedlingen av omprövningsbegäran sker på
avsändarensansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområden under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar
hargått ut för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, en
lördag,självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ändå
därpå följandevardag till tjänstetidens utgång.
Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Forsbyås fiskeriområde
Ordförande: Mats Lönnfors
Besöksadress: Forsgränd 4, 07780 Liljendal
tfn: 045 318 1857
epost: mats.lonnfors(at)loviisa.fi

