PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS R.Y.
Hallituksen kokous nro 9
KOKOUSAIKA: 15.7.2012 klo 13.00
KOKOUSPAIKKA: Urban Silénin mökki Mönäsuddenin eteläkärjessä
LÄSNÄ: Pekka Perttula, puh.joht.
Tuomo Hakala
Urban Silén
Marja Laakso
Merja Viitala, rahastonhoitaja
Marjut Jousi, sihteeri
PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Perttula avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi hallituksen, joka oli
kokonaisuudessaan läsnä.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kokous oli virallisesti kutsuttu kokoon kaksi viikkoa aikaisemmin.
3. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
Hallitus hyväksyi edellisten kokousten nro 7 ja nro 8 pöytäkirjat.
4. ROSKAKALOJEN VÄHENTÄMINEN JÄRVESSÄ, JÄRVEN TILA
Puheenjohtaja kävi läpi toimenpiteitä, joita oli tehty roskakalojen vähentämiseksi järvestä.
ELY-keskukselta saadun asiantuntemuksen ja kaluston avulla tehtiin syyskuussa 2011
viitenä päivänä nuotalla tehokalastuksia, joihin jokaiseen osallistui puheenjohtajan ohella
talkooväkeä.
Kalasaalis oli odotettua pienempi, eikä roskakalaa asiantuntijoitten mukaan edes ole kovin
paljon järvessä. Kalastuksen lomassa mitattiin myös järven happitilannetta. Yhä selvemmin
oli havaittavissa happikato alusvedessä 6-7 metrin alapuolella.
ELY-keskukselta yhdistys on saanut hyvän raportin järven tilanteesta.
Hallitus suhtautui positiivisesti järven kalastusyhdistyksen ehdotukseen kuha/siikapoikasten
istutukseen.
5. YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ, JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen jäsenmäärä on epäselvä ja päätettiin päivittää lista.
Päätettiin myös lähettää jäsenille sähköpostitse muistutus, jossa on yhdistyksen tilinumero
sekä jäsenmaksun suuruus.
Sihteeri ja rahastonhoitaja tekevät yhdessä listan, josta käyvät ilmi jäsenet, kannatusjäsenet
sekä maksetut jäsenmaksut.
6. YHDISTYKSEN KOTISIVUT
Todettiin, että perusasiat tulevat selkeästi esiin yhdistyksen kotisivuilla.
Hallitus päätti liittyä yhdistykseen nimeltä Kapsi Internet –käyttäjät ry, josta saadaan
internet-palvelut 60 euron vuosimaksulla.

Kotisivut toimivat nyt eri palvelimen kautta, mutta avautuvat edelleen samalla nimellä.
7. VUOSIKOKOUKSEN 2012-2013 VALMISTELU
Päätettiin pitää vuosikokous perjantaina 24.8.2012 klo 18.00. Kokouspaikkana on Fylgia,
Hulta, Trollshovdantie 28.
Hallitus kävi läpi toimintakertomuksen, jossa puheenjohtaja on seikkaperäisesti selostanut
järven suojeluun liittyvät toimenpiteet koenuottauksineen, tuulivoimalahankkeen sekä
Frankbölen kartanon rantakaavahankkeen.
Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitettäväksi vuosikokouksessa.
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 ja tase 31.12.2011.
Toimintasuunnitelma on hyvin pitkälle samansuuntainen kuin ennenkin: seurataan
Frankbölen rantakaavahanketta ja tuulivoimahanketta sekä edistetään järven suojelua
koskevia toimenpiteitä.
Talousarvio n. 200 euroa tilikaudella 2012. Päätettiin tarjota kahvit ja pullat
vuosikokousväelle (arviolta 40 henk.). Urban hoitaa.
8. NÄSEN TUULIVOIMAPUISTO
Hankkeessa edetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
TuuliWatti Oy hakee rakennusluvat lomien jälkeen ja tavoitteena on päästä rakentamaan
2013.
9. FRANKBÖLEN RANTAKAAVA
Frankbölen rantakaava-asiasta yhdistys ei ole saanut muuta tietoa kuin mitä on luettavissa
Raaseporin netti-sivuilta.
10. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on 24.8.2012.
11. MUUT ASIAT
Koska puheenjohtaja Pekka Perttula ei ole enää jatkossa käytettävissä puheenjohtajaksi,
hallitus päätti aktiivisesti etsiä uutta ehdokasta.
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pekka Perttula
puheenjohtaja

Marjut Jousi
sihteeri

