Föreningsmöte Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) 2014-11-15
Närvarande: Dennis Hägg, Björn Lingerhed, Eike Amthauer, Adam Lingerhed, Anders Larsson
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet
Adam Lingerhed väljs till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Dennis Hägg väljs till sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsman
Anders Larsson väljs till justeringsman för mötet.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet anses ha utlysts på rätt sätt.
6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
7. Utställning under kulturnatten i Växjö
Björn Lingerhed har kontaktat biblioteket angående möjligheter att få anordna en utställning med
föreningen. Biblioteket föreslog att vi anordnar något under kulturnatten den 31/1 2015 men tyckte inte
att det var lämpligt att vi tar med oss några djur att visa upp. Datumet krockar med Sveriges
Herpetologiska Riksförenings (SHR) mässa i Stockholm tillika årsmöte. Mötet beslutar att prioritera
mässan och årsmötet.
8. Expo Stockholm
Dennis Hägg får i uppdrag att skicka ut ett nyhetsbrev angående intresseanmälan för att arbeta under
mässan. SmHF får reseersättning enligt beslut på SHR:s kongress i höst. Eike Amthauer ska kolla upp
om möjligheter till sovplats i Stockholm.
9. Valberedning
Posterna som ordförande samt naturvårdsansvarig har varit vakanta under 2014. Mötet diskuterar
styrelseposter och tänkbara kandidater inför nästa år, beslut tas under årsmötet 2015.

10. Datum och plats för SmHF:s årsmöte våren 2015
SmHF:s årsmöte 2015 beslutas att hållas lördagen den 14/2 hemma hos Eike Amthauer.
11. SHR:s riksläger 2015
SmHF har erbjudit sig att arrangera SHR:s riksläger 2015. Dennis Hägg presenterar de preliminära
planerna – rikslägret kommer att hållas på Öland den 25-26/4, samma helg som ”Save The Frogs Day”
och tanken är att under lördagen presentera föredrag och aktiviteter för allmänheten med inriktning mot
bevarandeprojekt av groddjur. Föredragen hålls på naturum Ottenby, övernattning på södra Öland och
fältherp under söndagen. Preliminärt har vi fått positivt besked från flera föredragshållare. Anders
Larsson har en pekskärm som man skulle kunna använda till en frågetävling och en bra bok kan vara ett
lämpligt pris. Mat och övernattning får deltagarna betala själva men målet är att kunna erbjuda
föredragen gratis.
Björn Lingerhed får i uppdrag att senast den 31/11 skicka en ansökan till SHR:s fond för herpetologins
främjande för att kunna bekosta reseersättningar och eventuella arvoden för föredragen samt lite
informationsmaterial från Save The Frogs och en bok som tävlingspris. Eike Amthauer undersöker
möjligheter att även ansöka om pengar från LONA-projektet (se punkt 13) till föredragen.
Mötet diskuterar hur man bäst bör göra reklam för rikslägret, att nå ut till de som är intresserade av
bevarandearbete kan vara bra. Sociala medier är ett bra verktyg för att nå ut till många billigt.
12. Aktiviteter under vintern och våren
Under SmHF:s årsmöte 2014 togs beslut om att besöka ett tropikhus under vintern. Dennis Hägg har
varit i kontakt med några tropikhus i södra Sverige. Mötet föreslår att föreningen besöker Borås
tropikhus den 17/1 2015 om det finns ett tillräckligt stort intresse för att kunna åka minst en bil. Dennis
ska skicka ut ett nyhetsbrev med uppmanan om att anmäla intresse.
13. Naturvårdsprojekt LONA
Eike Amthauer presenterar projektet som föreningen har planerat att ansöka om LONA-bidrag för att
genomföra. Projektet går ut på att under en treårsperiod årligen utföra en inventering av ett, sedan
tidigare slumpmässigt valt, antal dammar i Mittlandsskogen på Öland för att räkna romklumpar av
långbensgroda (Rana dalmatina) och med hjälp av detta uppskatta populationsstorleken och dess
förändring mellan olika år.
Mötet beslutar att föreningen förbinder sig ansvaret att genomföra detta projekt och gå in med
tillräckliga mantimmar för att kunna inventera dammarna enligt projektplanen (97 st 2015, 78 st 2016
och 74 st 2017) samt att årligen förbereda och arrangera ett evenemang för allmänheten i samband med
den internationella ”Save The Frogs Day”.
14. Hemsida och Facebook
Dennis Hägg får i uppdrag att lägga in information på SmHF:s hemsida samt i kommande nyhetsbrev
om nästa års förändringar kring medlemsregistret som beslutades om på SHR:s kongress i år. Dennis
föreslår att vi försöker få föreningens sida på Facebook mer aktiv, t.ex. genom att regelbundet lägga in
bilder på djur i terrarium med en kort tillhörande text, som SkHF gjort den senaste tiden. Mötet beslutar

att lägga till Adam Lingerhed och Anders Larsson som administratörer för Facebooksidan.
15. Terrariedjur.se
Anders Larsson presenterar idéer och planer kring samarbetet mellan SHR och terrariedjur.se. Mötet
anser att vi ska börja nyttja de funktioner och verktyg som terrariedjur.se erbjuder så snart som möjligt.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.
17. Mötets avslutande
Ordförande Adam Lingerhed förklarar mötet avslutat.
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