Pernun Erauspojat ry:n TIEDOTE 1/2017
Yhteyshenkilöt:
Johtokunnan puheenjohtaja: Kalervo Posio, Rovaniementie 238, 97900 Posio, p. 040-590 7191
Hirvenmetsästyksen yhteislupa: Reijo Pitkänen, Peräläntie 49,97820 Perä-Posio. p. 044-5159782
Sihteeri: Anitta Posio, Viirintie 10, 96900 Saarenkylä. p. 040-5190 839
Sääntömääräinen talvikokous pidettiin Erauspoikien majalla 21.1.2017. Kokoukseen osallistui
14 erauspoikaa. Puheenjohtajana toimi Kalervo Posio ja sihteerinä Anita Posio.
Toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin ja tilinpäätös vuodelta 2016 vahvistettiin.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalervo Posio. (kalervo.posio@luukku.com)
Johtokunnan erovuoroisia olivat Reijo Pitkänen ja Eemeli Kyngäs. Valituiksi tulivat Reijo Pitkänen ja Eemeli
Kyngäs.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Udd ja Pirjo Huovinen ja heille henkilökohtaisiksi varamiehiksi
Esko Granlund ja Reijo Törmänen.
Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmassa painotettiin jäsenten tekemän riistanhoitotyön merkitystä ja päätettiin,
että riistanhoitotyövelvoite on yksi päivä tai 20 €, joka peritään jäsenmaksun yhteydessä automaattisesti,
mikäli ei ole ilmoittanut tehtyä riistanhoitotyötä saalisluettelossa tai muutoin ilmoittanut sitä sihteerille.
Suunnitelmassa painotettiin myös pienpetojen pyynnin tärkeyttä riistakantojen turvaamiseksi. Painotettiin
myös ammunnan harjoittelun tärkeyttä. Majalle hankitun ilmahirviradan käyttöä pyritään tehostamaan
ammunnan harjoittelussa. Pilkkikilpailut järjestetään Pernun Juurikkalammella su 9.4.klo.11 – 14.
Perittävät maksut vuonna 2017:
Liittymismaksu 200 €, jäsenmaksu 20 € ja riistanhoitomaksu 20 €
Maksettavat tapporahat vuonna 2017: Kettu ja supikoira á 25 €, minkki ja näätä á15 €.
Kettuja ja supikoiria voi tulla pyytämään koiran kanssa ilman maksua seuran alueelta, mutta mukana on
oltava erauspoika ja pienpetomaksu maksetaan vain seuran jäsenelle.
Vieraslupia myydään jäniksen metsästykseen 10€ / kausi ja yhden erauspojan on oltava mukana metsällä.
Syksyn 2017 hirvenmetsästyksen yhteisluvan hakijaksi valittiin ReijoPitkänen(reijo.pitkanen@luukku.com)

Vuoden 2017 tiedotteet löytyvät seuran kotisivuilta:
www.pernunerauspojat.fi. Lisäksi tiedotamme tarvittaessa sähköpostitse sekä tekstiviestein. Mikäli sinulla
ei ole internet-yhteyttä käytettävissä tai osoitetietosi muuttuvat, ilmoitathan asiasta sihteerille Anitta
Posiolle:pernunerauspojat@gmail.com
Seuralle on perustettu myös suljettu Facebook-ryhmä, jossa jokainen voi kertoa kuulumisiaan
epävirallisemmin. Yhteyshenkilö kotisivuille ja Facebookiin on Mikko Posio (pomikko79@gmail.com)
Ilmoittakaa syntymäaikanne (ainakin syntymävuosi) sihteerille, jotta saadaan viiritilasto ajan tasalle.

MUISTATHAN, että jäsenmaksun ja riistanhoitomaksun ERÄPÄIVÄ on 31.05.2016.
Muistutamme jäseniä riistanhoitotyön tärkeydestä ja siitä, että säännöissä §:ssä 4 edellytetään
riistanhoitovelvoitteen täyttämistä.
Kolmiolaskentaan osallistuminen ja talkoihin osallistuminen kuittaavat riistanhoitovelvoitteen.
Vuoden 2017 talkoista tiedotamme myöhemmin seuran kotisivuilla ja tekstiviestein.
Yleinen kokous haluaa muistuttaa jäseniään seuran toimintaan osallistumisen tärkeydestä.
Yhteisiä asioita ajetaan. AKTIIVISUUTTA JÄSENET !!!!!

Rovaniemellä 6.2.2017
Anitta Posio
Seuran sihteeri
Hyvää kevättä!

