Styrelsemöte, Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) 2011-06-27
1. Styrelsemötets öppnande
Styrelsemötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet
Daniel Claesson väljs som ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Dennis Hägg väljs som sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsman
Björn Lingerhed väljs som justeringsman.
5. Expo Syd
Föreningen ska ha bord på Expo Syd där broschyrer med information om SmHF delas ut
och en dator med tillgång till hemsidan ska finnas på bordet. Björn ser till att boka bord till
mässan och Daniel ordnar med utskrift av de broschyrer som vi har sedan tidigare.
6. T-shirts
Tryckningen av t-shirts med föreningens logga har strulat på flera sätt och dessvärre dragit
ut på tiden. Ett företag i Växjö hade erbjudit sig att trycka för 80kr/t-shirt men när tröjorna
skulle lämnas in fick vi plötsligt information om att de inte kunde trycka på svarta tröjor
överhuvudtaget. Vi måste därför hitta någon annan som kan ordna detta och Daniel ska se
om det finns någon i Kalmarområdet som kan trycka, då inget annat företag i Växjö med
omnejd kunnat erbjuda rimliga priser.
7. Exkursion
Nästa exkursion blir till Ölands sydspets, där vi ska försöka hitta den grönfläckiga paddan.
Datum beslutas bli söndagen den 10/7 och Daniel skickar ut information om detta till alla
medlemmar.
8. Naturvårdsprojekt
Under årsmötet i januari 2011 väcktes frågan om att i föreningens namn röja ett par områden
i Hagby för att främja sandödlorna som finns där. Daniel har kollat upp detta och kommit
fram till att vi bör ansöka om bidrag från LONA. Ansökan för LONA ska vara inlämnad till
kommunen senast i december och vid nästa styrelsemöte bestämmer vi tid för att skriva den.
Under årsmötet i januari diskuterades även en dammanläggning för långbensgroda, Dennis
har under våren inventerat ett par tidigare kända lokaler och sett ut lämpliga lokaler för en
ny damm, men inga långbensgrodor påträffades under inventeringen och innan vi kan gå
vidare med detta projekt bör fler och bättre inventeringar göras.
9. Hemsida
Det finns nu en länk till vår hemsida från SHR:s hemsida, det hade dock smygit sig in ett fel
i länken och Dennis kontaktar SHR:s webmaster för att rätta till det. Vi diskuterar även hur
vår hemsida kan förbättras, hur man kan få den mer levande och en plats som besökarna
återvänder till ofta, samt att det bör finnas ett bättre utrymme för att kunna skriva nyheter
m.m. Ett alternativ för att lösa detta är att göra en blogg, där medlemmarna kan skriva
inlägg. Dennis får i uppdrag att ordna detta.
10. Tidningsartiklar
Vi diskuterar olika vägar för att få föreningen att synas mer i media. Ett sätt kan vara att
skriva t.ex. ”hemma hos”-artiklar och skicka till andra naturrelaterade föreningar som har
medlemstidningar, t.ex. Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. När tillfälle ges ska vi
försöka få ihop en eller ett par artiklar.
11. Mötets avslutande
Styrelsemötet avslutas
_______________________
Ordförande, Daniel Claesson

______________________
Sekreterare, Dennis Hägg

______________________
Justeras, Björn Lingerhed

