Verksamhetsberättelse för år 2011, Smålands Herpetologiska Förening
Styrelsen har bestått av
Ordförande Daniel Claesson
Sekreterare Dennis Hägg
Kassör Björn Lingerhed
Hemsideansvarig Dennis Hägg
Suppleanter Jonas Rylander och Daniel Selin
Möten
Föreningsåret 2011 inleddes med ett årsmöte hemma hos ordförande Daniel. Styrelsen har därefter
träffats två gånger under året som gått. Vi har också haft ett föreningsmöte med visning av djur och
filmkväll.
Medlemmar
Vid förra årsmötet hade vi 13 st fullt betalande medlemmar och vid årsslutet 2011 hade medlemsantalet
vuxit till 22 st fullt betalande medlemmar samt 2 st familjemedlemmar.
Fältexkursioner
Föreningen har haft två exkursioner under året, båda på Öland men vid olika lokaler. Den första
exkursion gick till Jordtorpsåsen, där vi fick se långbensgrodor och större vattensalamandrar. Under
den andra exkursionen besökte vi ett par olika lokaler på södra delen av Öland och vi hittade
huggormar, snokar, mindre vattensalamandrar och vanliga paddor.
Ytterligare två inplanerade exkursioner blev inställda på grund av bristande uppslutning. SHR:s
riksläger hölls i Jukkasjärvi, dock utan representation från vår förening.
Övriga aktiviteter
Föreningen hade eget bord på tropikmässan Expo Syd i Kristianstad, där vi delade ut broschyrer och
gjorde reklam för föreningen. Efter mässan firade SHR sitt 40-årsjubileum, som besöktes av några av
våra medlemmar.
Vi hade ett bord på ”Naturens dag” i Osaby, där vi visade upp djur, delade ut broschyrer och anordnade
en tipsrunda.
En mindre inventering av långbensgroda gjordes norr om Kalmar för att se om möjligheter till ett
naturvårdsprojekt, dock utan några fynd av grodor.
En representant från föreningen har hållit en föreläsning om grod- och kräldjurshållning på
Naturbruksgymnasiet i Ingelstad.
Slutord
Styrelsen anser att det varit ett lyckat år med en bra medlemstillväxt och trevliga exkursioner, om än
deltagarantalet på dessa hade kunnat vara bättre. Ett av huvudmålen var att kunna ansluta oss till SHR,
vilket vi gjorde strax efter vårt förra årsmöte.
Styrelsens arbete har under detta första år främst fokuserats på att göra reklam och få föreningen att
synas genom bl.a. utveckling av hemsidan, uppsättning av posters och tryckning av t-shirts med
föreningens logotyp. Detta arbete har under året resulterat i en artikel i Kalmarposten och att vi vuxit
till en av Sveriges största herpetologiska föreningar.

