
15§

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja
yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yh-
dessä.

16§

Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osa-
kaskunnan tilit, selostus toiminnastia ja muut tarvittavat
asiakirjat on annettiava tilintarkastajille ennen

tammi kuun loppua. Tilintarkastdieq on annettava
kertomuksensa hoitokunnalle ennen helmi kuun
loppua.

17§

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon
ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin-
Osakkaalla on tiillöin oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus
saada jäliennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista.
Tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta korva-
us osakaskunnalle aiheutuneista asiakidojen jäljentiimis- ja
lähettämiskuluista. Tietoa ei tarvitse antaa kuitenkaan sel-
laisista seikoista, jotka voimassaolevan lainsäädännön
mukaan on pidettåivä salassa.

18§

Osakkaalla, joka katsoo, eftei osakaskunnan tai hoitokun-
nan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka
eftä se on muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus
moittia päätöstä nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan
käräijäoikeudessa 60 päivän kuluessa päätöksen tekemi-
sestäi. Jos päätöksen johdosta on teh§ jäljempänä tarkoi-
tettu oikaisuvaatimus, osakkaalla on kuitenkin oikeus nos-
taa kanne osakaskuntaa vastaan käråiiiäoikeudessa, kun-
nes 30 päivää on kulunut oikaisuvaatimukseen annetun
päätöksen tiedoksisaamisesta.

Osakaskunnan kokouksen puolesta

puheenjohtaja
Tmo Virkola

LIITTEET:

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen merkintdjä:

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, osakas, jonle
oikeutta osakaskunnan tai hoitokunnan päätös koskee, voi,
jollei päätöstä ole alistettava, vaatia osakaskunnan koko-
ukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että pää-
tös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä talkka on lain,
asetuksen tai osakaskunnan sään§en vastainen taikka
loukkaa hänen oikeuttaan.
Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa päätök-
sen tekemisestä. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän
kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava osa-
kaskunnan kokous koolle käsiftelemään oikaisuvaatimus tai
päätettävä samassa ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta
osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.
Holtokunnalla on myös oikeus itse samassa ajassa ratkais-
ta hoitokunnan tekemää päätöstä koskeva oikaisuvaati-
mus.
Jollei oikaisua suoriteta, oikaisun pyytäjä voi moittia pää-
töstä nostamalla kanteen osakaskuntaa vastaan kär{äoi-
keudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen anne-
tun päätöksen tiedoksisaamisesta.

1e§

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henki-
lökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan tehneitä tai
vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja
muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja
vapauttaa tehtävistään. Sitä mitä näissä säännöissä on
hoitokunnasta määrä§ sovelletaan tarpeen mukaan toi-
mitsijaan ja hänen varamieheensä.

- puheenjohtajanallekirjoittamatsäännötkahtenakappaleena
- säännöt hyväksyneen osakaskunnan kokouksen pdytäkirjakopio mahdollisine liitteineen
- kiinteistörekisteriote(sekämielellään karftavesialueesta)
- puheenjohtajan vakuutus tai käråijäoikeudesta lainvoimaisuustodistus siitä, että

osakaskunnan kokouksen päätöksestä ei ole nostettu moitekannetta 60 päivän kuluessa
- puheenjohtajan vakuutus, eftä osakaskunnan kokouksen päätöksestä ei ole tehty

oikaisuvaatimusta
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