Pernun Erauspojat ry:n TIEDOTE 1/2020
Sääntömääräinen talvikokous pidettiin Erauspoikien majalla 26.1.2020. Kokoukseen osallistui
14 erauspoikaa. Puheenjohtajana toimi Kalervo Posio ja sihteerinä Anitta Posio.
Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin ja tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalervo Posio.
Johtokunnan erovuoroisia olivat Reijo Pitkänen ja Arto Linnas. Valituiksi tulivat Reijo Pitkänen ja Arto
Linnas.
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 (Seuran säännöt 4 §) 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.
Kolmiolaskentaan osallistuminen ja talkoihin osallistuminen kuittaavat riistanhoitovelvoitteen.
Tulevan kesän riistakolmiolaskentaan toivottiin mukaan erityisesti pienriistaa metsästävät.
Pilkkikilpailut järjestetään Pernun Juurikkalammella lauantaina 18.4.2020.klo.11 – 14. sekä uutena
rannalta onkimiskilpailu lauantaina 18.7. klo. 12–15, Juurikkalammella sekin.
Lisäksi majalla järjestetään kesällä 2020 yleiset majankunnostustalkoot. Tarkemmasta ajankohdasta
tiedottaa seuran puheenjohtaja Kalervo Posio
Yleinen kokous haluaa muistuttaa jäseniään seuran toimintaan osallistumisen tärkeydestä.
Painotettiin myös ammunnan harjoittelun tärkeyttä. Majalla on jäsenten käytössä ilmahirvirata.
Perittävät maksut vuonna 2020:
Liittymismaksu 200 €, jäsenmaksu 20 € ja riistanhoitomaksu 20 € Erauspoikien sääntöjen mukaan eräpäivä
maksuille on 31.5.2020.
Olisi toivottavaa, että jokainen jäsen suorittaa maksunsa ajallaan, maksun voi laittaa omaan pankkiin
vaikka jatkuvana suoraveloituksena vuosittain.
Maksettavat tapporahat vuonna 2020: 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. Saalis on esitettävä johtokunnan
jäsenelle. Vieraslupia myydään jäniksen metsästykseen 10€ / kausi. Yhden erauspojan tulee olla mukana
metsällä.
Syksyn 2020 hirvenmetsästyksen yhteisluvan hakijaksi valittiin Reijo Pitkänen ja hirvenmetsästyksen
johtajaksi Arto Linnas. Arto Linnaksen varamiehenä toimii tänä vuonna Reijo Pitkänen.
Sovittiin, että hirvenmetsästyksen 1 jakso alkaa lauantaina 12.9.2020
Kuluvan vuoden 2020 tiedotteet löytyvät seuran kotisivuilta: www.pernunerauspojat.fi.
Lisäksi tiedotamme tarvittaessa sähköpostitse sekä tekstiviestein. Mikäli sinulla ei ole internet-yhteyttä tai
osoitetietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksista seuran sihteerille, Anitta Posiolle. Seuralla on myös suljettu
Facebook-ryhmä. Yhteyshenkilö kotisivulle ja Facebookiin on Mikko Posio pomikko79@gmail.com.
Yhteyshenkilöt:
*Johtokunnan puheenjohtaja:
Kalervo Posio, Rovaniementie 238, 97820 Peräposio, p. 040 590 7191 / kalervo.posio@gmail.com
*Hirvenmetsästyksen yhteislupa:
Reijo Pitkänen, Peräläntie 49,97820 Peräposio. p. 044 5159782 / reijo.pitkanen@luukku.com
* Hirvenmetsästyksen johtaja:
Arto Linnas, Nilonpolku 3, 97900 Posio, p. 0400 571344 / arto.linnas@gmail.com
* Sihteeri ja kirjanpitäjä:
Anitta Posio, Jousimiehentie 2 A 14, 96200 Rovaniemi. p.040-5190 839 /pernunerauspojat@gmail.com
JOHTOKUNTA TOIVOTTAA JÄSENILLE *** Hyvää talven jatkoa! ***

