Muistio

1.9.2018

Hirvenmetsästyksen aloituskokous

Aika

lauantai 2.9.2017 klo. 07.00

Paikka

Pernun Erauspojat Ry:n maja, Pernu

Läsnä

Kalervo Posio, seuran puheenjohtaja
Arto Linnas, hirvenmetsästyksen johtaja
Reijo Pitkänen, hirvenmetsästyksen varajohtaja
Eero Mustonen, johtokunnan jäsen
Jyrki Pitkänen, johtokunnan jäsen
Marika Kankaanpää, johtokunnan jäsen
Vuoden 2018 hirvenmetsästykseen osallistuvat muut paikalla olleet luvalliset
seuran jäsenet

Poissa

Mauri Törmänen, johtokunnan jäsen
Jyrki Pitkänen, johtokunnan jäsen

Seuran puheenjohtaja Kalervo Posio avasi kokouksen, jonka jälkeen kokous
todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Posio ja sihteeriksi Anitta Posio
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
-

-

kesäkokouksessa on valittu metsästyksen johtajaksi Arto Linnas ja varajohtajaksi valittiin Reijo Pitkänen
sovittiin, että kulukorvauksia maksetaan Arto Linnakselle 250€ ja Reijo
Pitkäselle 250€
majamestariksi valittiin Urpo Hiltunen
koiraryhmän vetäjäksi valittiin Eero Mustonen ja varalle Reijo Törmänen
Pernun Erauspoikien päivitetyt hirvenmetsästyssäännöt hyväksyttiin kesäkokouksessa. Tähdennettiin tärkeimpiä kohtia, jäsenet ilmoittivat perehtyneensä päivitettyihin sääntöihin.
mönkijän käytöstä: Entinen käytäntö jää voimaan, käytössä Erkki Huovisen
välineet
lihanjaosta sovittiin seuraavaa:
* joka ei ole lihanjakopäivänä paikalla, toimittaa Reijo Pitkäselle valtakirjan, jolla valtuuttaa nimetyn henkilön huolehtimaan lihojen toimituksesta
omistajalleen.
* lihanjakopäiviä ovat lauantai ja sunnuntai sekä viikolla ne päivät, jolloin
saadaan saalista

-

-

* jos jaossa on 2,5 hirviyksikköä tai vähemmän, ei 0-päiväisiä huomioida
* hirvipeijaiset 6.10.2018* viimeisessä yhteisjahdissa paikallaolijat päättävät viimeisen hirven jaosta erikseen
metsästysalueet ja kartat käytiin läpi yhteisesti kalvoesityksenä ja kartat
jaettiin jäsenille paperiversioina
lupia saatiin 9+9, tavoite 5 x uros ja 4 x naaras
* ennen kiima-aikaa suositus maksimi 3+3 ja kiima-ajan jälkeen ei rajoituksia
* koirien kanssa metsästettäessä mukana on maksimissaan 2 metsästäjää
* naaraan tahallinen ampuminen 1 jakson aikana vasan edestä on rikos ja
poliisiasia, toisessa jaksossa tästä toiminnasta viedään 1 piste
hirvestysmaksun suuruus: 55€ paikkakuntalaisille ja 95€ ulkopaikkakuntalaisille
vuoden 2019 hirvenmetsästyksen aloituksesta päätetään talvikokouksessa, mahdollinen aloitus 6.9.
metsästys tapahtuu jokaisena sallittuna päivänä kunnes toisin ilmoitetaan,
aloitus joka aamu klo. 08.00
nimenhuudon aikana jaettiin karttojen paperiversiot sekä tarkistettiin luvat ja kuitattiin hirvenmetsästyssäännöt

Puheenjohtaja Kalervo Posio kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Anitta Posio, seuran sihteeri

