Dagordning föreningsmöte SmHF 2011-11-26
1. Mötets öppnande
Ordförande Daniel Claesson förklarar mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Daniel Claesson väljs som mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet
Dennis Hägg väljs som mötessekreterare.
4. Val av justeringsman
Stefan Ek väljs som justeringsman.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
De samlade konstaterar att mötet utlysts på rätt sätt och att det i framtiden räcker med att skicka
ut kallelse per e-post.
6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
7. SmHF:s årsmöte våren 2012 – val av lokal, datum m.m.
Mötet beslutar att SmHF:s nästa årsmöte kommer att hållas hemma hos Daniel Claesson,
lördagen den 21/1. Exakt tid meddelas vid tid för utskick av kallelse.
8. SHR:s årsmöte den 18/2 2012 – val av lokal, föreläsningar, ansvarig för att boka m.m.
SmHF har fått förfrågan om att hålla i SHR:s årsmöte 2012 och tackat ja till detta. Tankar och
idéer kring lämplig lokal, föreläsare m.m. ventileras men ett par frågor dyker upp och Dennis
Hägg får i uppdrag att kontakta SHR för att klargöra dessa innan några beslut tas.
Dennis utses till ansvarig för att sköta kontakten mellan föreningsmedlemmarna och att skicka
ut mer information till samtliga medlemmar så snart som möjligt, samt att sammanställa de
förslag som därefter kommer in och se till att de iordningställs. Målet är att ha lokal bokad och
allt klart för att kunna skicka ut kallelse i samband med vårt årsmöte den 21/1.
9. Förslag på aktiviteter under vintern och våren
Kommande års aktiviteter kommer att se ut ungefär som i år, dvs. med fokus på fältexkursioner.
Daniel Claesson ser till att planera exkursioner kring Kalmar. Dennis Hägg har varit i kontakt
med Kronobergs entomologiska förening som var intresserade av att samorganisera någon
exkursion och Dennis ser till att kontakta dem för att planera detta närmare. Eventuellt kommer
en grillfest att hållas som säsongsavslutning.
Mötet diskuterar även de bevarandeprojekt som tidigare varit på agendan, framförallt insatser
till förmån för de utsatta sandödlorna i trakterna kring Hagby, och vi anser att det vore bra att
komma igång med detta under nästkommande år. Liksom i år kommer vi troligtvis att ha ett
bord på Naturens dag i Osaby och ett önskemål att besöka något tropikhus framlades. Mötet
diskuterar även hur vi kan synas bättre och bl.a. mindre uställningar på biblioteken anses vara
ett bra sätt. Ett preliminärt schema för aktiviteter under år 2012 kommer att tas fram till
årsmötet i januari.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.
11. Mötets avslutande
Ordförande Daniel Claesson förklarar mötet avslutat.
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