Aureen Metsästyseura ry:n uusien jäsenten seuraan ottamisehdot 15.08.2020 lähtien :
1.§ Maanomistajajäsenenä 20 euron liittymismaksulla voidaan ottaa seuran jäseneksi henkilö , jolla on
seuran toiminta – alueella vähintään 20 ha maata ja mikäli hän tuo maata 10 ha on jyvitysmaksu 20
hehtaariin asti 10 €/ha +perusmaksu 20 euroa ja hän on sen seuralle vuokrannut kaikella
metsästysoikeudella vähintään 10 vuodeksi.

2.§ Maanomistajajäsenen puoliso , lapset tai heihin rinnastettavat henkilöt voidaan ottaa seuraan
jäseneksi 20€ liittymismaksulla : yksi alkavaa 20 hehtaaria kohti huomioiden aiemmat liittymiset.
Vähintään 5 vuotta seurassa olleen aktiivijäsenen lähiomainen voidaan ilman vuokramaata ottaa seuraan
jäseneksi 300 euron liittymismaksulla ja alle 18 vuotias 150 euron liittymismaksulla.

3.§ Vakituisesti seuran toiminta-alueella vähintään 5 vuotta asunut henkilö voidaan ottaa seuran jäseneksi
700 euron liittymismaksulla ja alle 18 vuotias 350 euron liittymismaksulla. Mikäli ko. henkilö omistaa tai saa
vuokrattua kohdassa 1 mainituin ehdoin uutta metsästysmaata seuralle , hyvitetään liittymismaksusta 34
euroa/ha 20 hehtaariin saakka ja alle 18 vuotiaalle hyvitetään liittymismaksusta 16,50 euroa/ha 20
hehtaariin saakka. Mikäli em. henkilö on ilman vuokramaata hyväksytty seuran jäseneksi ja muuttaa pois
paikkakunnalta joutuu hän suorittamaan 1200 euron lisämaksun vähennettynä 300 eurolla/jäsenyysvuosi
tai jäsenyys raukeaa. Jos on hyväksytty alle 18 vuotiaana seuran jäseneksi ja muuttaa pois paikkakunnalta
joutuu hän suorittamaan 600 euron lisämaksun vähennettynä 150 eurolla/jäsenyysvuosi tai jäsenyys
raukeaa.

4.§ Ulkopuolinen henkilö voidaan ottaa seuraan 1900 euron

liittymismaksulla. Kohdassa 1 mainituin
ehdoin saatu uusi vuokramaa hyvitetään 94 euroa/ha 20 hehtaariin saakka.
Ulkopuolinen alle 18 vuotias henkilö voidaan ottaa seuraan 950 euron liittymismaksulla. Samoin kohdassa 1
mainituin ehdoin saatu uusi vuokramaa hyvitetään 46,50 euroa/ha 20 hehtaariin saakka.

5.§ Yhdistyksen varsinaiseksi-tai koejäseneksi seuran yleinen kokous voi hyväksyä henkilön , joka sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään
liittymismaksun ja eräpäivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun , joiden suuruuden yhdistyksen
vuosikokous vuosittain määrää.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista
havainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle.
Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta , minkä ajan kuluessa seuran yleisen kokouksen on päätettävä
koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai siitä hylkäämisestä.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi , että koejäsen voi metsästää ainoastaan
varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.
Mikäli yllämainituissa tapauksissa maanvuokrasopimus sanotaan irti , merkitsee se kaikkien ko. sopimuksen
perusteella seuraan tulleiden henkilöiden jäsenyyden raukeamista.
Nämä ehdot on jokaiselle seuraan pyrkivälle kirjallisesti esitettävä ja hyväksytettävä ennen
jäsenyyspäätöksen tekevää yleistä kokousta.
Lopullisen päätöksen jäsenyydestä kaikissa tapauksissa tekee seuran yleinen kokous.
Olen tutustunut yllä oleviin jäsenyysehtoihin ja hyväksyn ne sovellettavaksi omalla kohdallani , mikäli minut
hyväksytään seuran jäseneksi.
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