Årsmöte, Smålands Herpetologiska Förening. 2014-02-22
Närvarande: Dennis Hägg, Björn Lingerhed, Eike Amthauer, Adam Lingerhed, Daniel
Claesson, Anders Larsson.
1 Mötets öppnande.
Mötet öppnas.
2 Val av mötesordförande.
Björn Lingerhed väljs till mötesordförande.
3 Val av mötessekreterare.
Dennis Hägg väljs till mötessekreterare.
4 Val av justeringsman att justera mötets protokoll.
Eike Amthauer väljs till justeringsman.
5 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Kallelsen gick ut en dag senare än enligt SmHF:s stadgar, den skickades ut per e-post till
samtliga medlemmar (årets och fjolårets) samt en påminnelse på föreningens Facebooksida.
Önskvärt till nästa år att även lägga ut kallelsen på föreningens hemsida. Årsmötet anser att
mötet har utlysts på rätt sätt.
6 Godkännande av dagordningen.
Årsmötet godkänner förslaget till dagordning med tillägg av punkt 15 – Införande av ny
styrelsepost, ungdomsansvarig, punkt 16 – Val av ungdomsansvarig samt punkt 17 – Val av
naturvårdsansvarig.
7 Redogörelse för verksamhetsberättelse.
Dennis Hägg redogör för verksamhetsberättelsen för det föregående året, se bilaga.
8 Redogörelse för ekonomisk berättelse och budget.
Björn Lingerhed redogör för den ekonomiska berättelsen för det föregående året. Föreningen
har förbättrat sin ekonomi jämfört med tidigare år, mycket tack vare bidrag från Länsstyrelsen
för de aktiviteter vi genomfört samt intäkter för medlemsavgifter. Vid årsskiftet 2012/2013
hade föreningen 957 kr i kassan och vid årsskiftet 2013/2014 7054 kr .
9 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10 Val av styrelseordförande.
Daniel Claesson har önskat att bli entledigad från sina uppdrag som ordförande i år. Årsmötet
beslutar att låta ordförandeposten vara vakant under 2014. Eike Amthauer utses till
kontaktperson för föreningen.

11 Val av styrelsesekreterare.
Dennis Hägg väljs till styrelsesekreterare.
12 Val av styrelsekassör.
Björn Lingerhed väljs till styrelsekassör.
13 Val av hemsideansvarig.
Dennis Hägg väljs till hemsideansvarig.
14 Val av styrelsesuppleant(er).
Eike Amthauer och Anders Larsson väljs till styrelsesuppleanter.
15 Införande av ny styrelsepost - ungdomsansvarig.
Årsmötet beslutar att införa en ny styrelsepost – ungdomsansvarig. Syftet med posten är att
arbeta med rekryteringen av yngre medlemmar.
16 Val av ungdomsansvarig.
Adam Lingerhed väljs till ungdomsansvarig.
17 Val av naturvårdsansvarig.
Therese Johansson har önskat att bli entledigad från sina uppdrag som naturvårdsansvarig i år.
Årsmötet beslutar att låta naturvårdsansvarigeposten vara vakant under 2014. Eike Amthauer
utses till kontaktperson för naturvårdsfrågor.
18 Medlemsavgift år 2014.
Medlemsavgiften följer fortsatt SHR:s rekommendationer på 280 kr per kalenderår för
fullbetalande medlemmar, 140 kr för stödmedlemskap och 25 kr för familjemedlemmar.
19 Exkursioner år 2014 och ansvarig(a) för dessa.
Söndag 13 april kl. 10.00. Kräldjurssafari, Växjö. I Länsstyrelsens programblad. Björn
Lingerhed ansvarig.
(Lördag 26:e april kl. 18.30. Groddjursexkursion, Hovmantorp. Arrangeras av
Naturskyddsföreningen Lessebo. I Länsstyrelsens programblad. Dennis Hägg ansvarig.)
Början av april. Grodexkursion. I samarbete med Naturskyddsföreningen Vimmerby. Eike
Amthauer ansvarig.
Lördag 10:e maj. Grodexkursion, gröngrodor i Hossmo + strandpaddor vid gränsen mellan
Kalmar och Blekinge län. Eike Amthauer ansvarig.
Lördag-söndag 14-15:e juni. Helhelg på Öland. Samexkursion med en herpetologisk förening i
Kassel, Tyskland. Eventuellt övernattning på Gynningegården. Eike Amthauer ansvarig.
Lördag 3:e maj. Ormexkursion i Jönköping. Begränsat antal sovplatser finns vid behov.
Magnus Karlsson ansvarig.

20 Andra aktiviteter (utställningar, föredrag etc.) år 2014 och ansvarig(a) för dessa.
Under hösten. Besök av tropikhus. Exempelvis Randers regnskog, Universeum eller Nordens
ark. Styrelsen ansvarig.
Under hösten. Naturens dag, Osaby (om det arrangeras som vanligt i år). Styrelsen ansvarig.
Under hösten/vintern. Utställning på t.ex. biblioteket i Växjö. Björn Lingerhed ansvarig.
Eventuellt sponsra en resa till Hamm i september. Styrelsen ansvarig.
Under hösten. Terrariebyggarkväll. Styrelsen ansvarig.
Juli/augusti. Sommarfest. Styrelsen ansvarig.
21 Föreningens närvaro på mässor.
Expo Syd. SmHF sponsrar resan för de som hjälper till vid föreningsbordet.
Norrköpingssymposiet. Paketpris för SmHF-medlemmar om erbjudande finns även i år.
22 Naturvårdsprojekt 2014 och ansvarig(a) för dessa.
Inga naturvårdsprojekt aktuella i dagsläget. Eike får i uppdrag att kontakta
Naturskyddsföreningen angående eventuella samarbetsprojekt.
23 Övriga frågor.
Årsmötet diskuterar samarbetet mellan SHR och terrariedjur.se. Anders Larsson avser att driva
denna fråga vidare under året i samförstånd med de beslut som SHR:s styrelse tar. Om
samarbetet kommer igång som planerat kommer SmHF:s hemsida att i första hand innehålla
endast statisk information.
24 Mötets avslutande.
Mötet avslutas.

_________________________
Ordförande Björn Lingerhed

_________________________
Sekreterare Dennis Hägg

_____________________
Justeras Eike Amthauer

