Dagordning årsmöte 2011-01-29
1. Mötets öppnande.
Ordförande Daniel Claesson förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Daniel Claesson väljs som mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
Dennis Hägg väljs som mötessekreterare.
4. Val av justeringsmän att justera mötets protokoll.
Andreas Hagström och Jonas Hagström utses till justeringsmän.
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet konstaterar att mötet utlysts på rätt sätt.
6. Godkännande av dagordningen.
Punkt 15 stryks från dagordningen, i övrigt godkänner årsmötet dagordningen.
7. Redogörelse för budget och verksamhetsberättelse.
Kassör Björn Lingerhed har öppnat ett bankgiro i föreningens namn och 13 personer har hittills
betalat in full medlemsavgift. Möjlighet att betala via Payson finns på hemsidan, Björn berättar
att Payson tar ut en avgift på 13,40 kr per betalning. Kostnader för år 2011 består av avgifter för
bankgiro och hemsida, detta bekostas av intäkterna från medlemsavgifterna och en mindre
summa blir kvar i föreningens kassa.
8. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av styrelseordförande.
Årsmötet väljer Daniel Claesson till styrelseordförande.
10. Val av styrelsesekreterare
Årsmötet väljer Dennis Hägg till styrelsesekreterare.
11. Val av styrelsens kassör.
Årsmötet väljer Björn Lingerhed till styrelsekassör.
12. Val av styrelsesuppleant(er).
Årsmötet väljer Jonas Rylander och Daniel Selin till styrelsesuppleanter.
13. Val av ansvarig för hemsida.
Årsmötet väljer Dennis Hägg till ansvarig för föreningens hemsida.
14. Snabb genomgång av förra årets årsmöte, vad är kvar att göra?
Genomgång av förra årets årsmötesprotokoll visar att det finns en del kvar att göra:
Dennis Hägg ser till att information om tillståndsregler i olika kommuner i Småland kommer
upp på hemsidan inom kort.

Vi har en del kvar att arbeta med vad gäller annonsering och medlemsvärvning, Daniel
Claesson delar ut posters som ska sättas upp på lämpliga platser (butiker, naturbruksgymnasium
m.m.) och Dennis Hägg lägger upp postern på hemsidan så att alla kan skriva ut den. Daniel
Selin kommer att kolla upp om möjligheter till att få en tidningsartikel om föreningen i Växjö.
Björn Lingerhed och Daniel Claesson kommer att kontakta djuraffärer i Växjö resp. Kalmar för
att se om det finns möjlighet till rabatterade priser för medlemmar i SmHF. Om det går bra och
butikerna kräver medlemskort ser Björn Lingerhed till att medlemskort skickas ut till alla
medlemmar.
Foderdjursförsäljning kommer att idkas för att bidra till föreningens ekonomi och som förmån
för föreningens medlemmar. Årsmötet beslutar att hålla priserna lägre än vad foderdjur normalt
säljs för (bananflugor och ärtbladlöss 20 kr/kultur och 50 öre/st för kackerlackor). Foderdjuren
bör säljas som privatperson för att därefter skänka pengarna till föreningen. Dennis Hägg lägger
ut information om detta på hemsidan.
16. Medlemsavgift år 2011.
Årsmötet beslutar att följa SHR:s rekommenderade avgift på 280 kr, enligt föreningens stadgar.
Beslut tas även om att införa stödmedlemsavgift på 140 kr (för de som redan är medlemmar i en
SHR-ansluten förening) samt familjemedlemsavgift, 25 kr.
17. E-postlista till styrelsen och medlemmar.
Dennis Hägg får i uppdrag att ordna en maillista till alla medlemmar. Årsmötet diskuterar hur
information ska skickas ut till medlemmar och kommer fram till att endast viktig information
(t.ex. aktivitetsinformation) bör skicka ut per e-post och att ha föreningens hemsida som
huvudpunkt för all övrig information. I föreningens grupper på facebook, crotalus.se (och så
småningom repti.net) hänvisas i första hand till hemsidan för diverse information.
18. Nyhetsbrev.
Årsmötet anser att något speciellt nyhetsbrev inte är nödvändigt i nuläget.
19. Exkursioner år 2011 och ansvarig(a) för dessa.
Daniel Claesson utses som ansvarig för föreningens exkursioner. Det är ännu tidigt på året för
att besluta om några datum för exkursioner och mer information kommer att skickas ut till
medlemmarna under våren.
20. Andra aktiviteter (utställningar, föredrag etc.) år 2011 och ansvarig(a) för dessa.
Daniel Claesson utses som ansvarig för föredrag och kollar upp om intresse finns för att hålla i
något föredrag. Årsmötet anser att utställningar inte är akuellt i nuläget.
21. Föreningens närvaro på mässor.
Henrik Petersson och Dennis Hägg får i uppdrag att kolla upp om möjligheter till att trycka tshirts med föreningens logga. Årsmötet beslutar att föreningen ska ha ett bord på de två största
mässorna i Sverige (Expo Syd och Tropikföreningen Albas mässa). Inför övriga mässor
försöker vi se till att anordna samåkning och att föreningen syns (t.ex. med hjälp av t-shirts).
22. Reklam i dagspress m.m.
Eric Sundman får i uppdrag att höra om möjligheter till en artikel i Kalmarposten. Björn
Lingerhed kommer att kontakta Smålandsposten och Naturskyddsföreningen. Daniel Claesson
ser till att posters sätts upp på universitetet i Kalmar.

23. Samarbete med t.ex. Skånes Herpetologiska Förening.
Daniel Claesson har pratat med några medlemmar i SkHF om att anordna någon aktivitet
tillsammans med SmHF. Daniel får i uppdrag att kontakta SkHF för att diskutera detta vidare.
24. Övriga frågor.
Daniel Claesson berättar att de sandödlelokaler som finns i Hagby håller på att växa igen och att
vi som förening borde ansöka om bidrag för att restaurera dessa. Årsmötet anser att detta är
mycket god idé och Daniel kommer att kontakta länsstyrelsen och naturskyddsföreningen för att
höra om möjligheter till finansiering.
Dennis Hägg hör om det finns intresse att i föreningens namn gräva en damm för någon av de
hotade groddjursarter som finns i Småland. Intresse finns och Henrik Petersson kan eventuellt
hjälpa till med grävmaskin. Dennis får i uppdrag att kolla upp lämpliga lokaler och möjligheter
till att anordna detta.
25. Mötets avslutande.
Ordförande Daniel Claesson förklarar mötet avslutat.
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