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Hyvää alkanutta perhovuotta!
Vuoden vaihduttua uuteen käynnistämme jälleen
seuratoimintamme kerhoiltojen merkeissä. Kerhoillat pidetään entiseen malliin Rovaniemen ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Jokiväylä 11.
Kokoontumistila on edelleen luokka B148 1. kerroksessa.
Alla olevasta kalenterista näet seurailtojen kokoontumisajat ja päätetyt vetäjät sekä aiheet. Jos sinulla
on toiveita ja ideoita aiheista (ei tarvitse olla välttämättä perhonsidontaa), tai jos haluat ottaa illan
vetovastuun, niin ota yhteyttä hallituksen jäseniin.
Ota perhopenkkisi ja sidontatyökalusi mukaan sidontailtoihin. Seura tarjoaa perhoihin tarvittavat
materiaalit. Iltojen vetäjät antavat puolestaan sidonnassa tarvittavan yksityiskohtaisen opastuksen. Tuo
myös kaverisi mukaan. Seurailtamme ovat avoinna myös seuran ulkopuolisille toimintaan tutustumista varten.

Seuran henkilövalinnat vuodelle 2018
Vuosikokouksessa 18.11.2017 valittiin seuran toimihenkilöt. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Timo Salminen. Erovuoroisista hallituksen
jäsenistä valittiin uudelleen Alpo Hyvönen, Kai Kyllönen ja Harri Rautajoki.
Hannu Kumpula, Ari Räisänen ja Ari Korvenpää
jatkavat hallituksessa edelleen ja ovat erovuorossa
seuraavassa vuosikokouksessa.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pertti
Murtovaara ja Marko Ylinenpää. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Hakkarainen ja Ville
Silmu.
Hallitus on kokouksessaan 12.1.2018 valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Harri Rautajoen.
Kerhosihteerinä jatkaa Ari Korvenpää, joka hoitaa
myös rahastonhoitajan tehtäviä.
JÄSENMAKSUT 2018
Jäsenmaksut ovat entisen suuruisia eli varsinaisilta
jäseniltä 25 € ja juniorijäseniltä vain 10 €.
YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE
Tämä tiedote lähetetään postitse ja sähköpostitse
jäsenillemme, joten sihteeri tarvitsee mahdollisesti
muuttuneen uuden osoitteesi.

KALENTERI – kevätkauden 2018 toiminta
17.1.
31.1.
14.2.
28.2.
14.3.
28.3.
11.4.
25.4.
16.5.
23.5.

Ylitarkastaja Jarmo Huhtala, Lapin Ely-keskus. Toteutettuja kalavesien kunnostushankkeita, uudet hankkeet ja niiden rahoitus.
Touko Rimpiläinen, Black Gnat.
Ari Korvenpää, perho ilmoitetaan myöhemmin
Janne Kupulisoja, haukiperho.
Vetäjä ja aihe ilmoitetaan myöhemmin.
Vetäjä ja aihe ilmoitetaan myöhemmin
Vetäjä ja aihe ilmoitetaan myöhemmin
Vetäjä ja aihe ilmoitetaan myöhemmin
Heittoa ja välinetestausta
Lainaan ranta.
Heittoa ja välinetestausta
Lainaan ranta.

Perhonsidontapäivä pyritään järjestämään kevään aikana myöhemmin ilmoitettuna aikana.

Tapaamisiin!
Hallitus

