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Möten
Föreningsåret 2013 inleddes med ett årsmöte den 16:e februari hemma hos kassör Björn
Lingerhed i Växjö. Styrelsen har under året främst haft kontakt via e-post samt vid andra
aktiviteter.
Medlemmar
Vid årsslutet 2012 var medlemsantalet 18 st fullt betalande medlemmar och vid årsslutet 2013
hade vi tappat två st till totalt 16 st fullbetalande medlemmar.
Aktiviteter
I mars höll Daniel Claesson ett föredrag på Naturskyddsföreningen Lessebos årsmöte om en
herpresa till Grekland, föredraget var välbesökt och Naturskyddsföreningen bjöd på fika.
I april anordnade SmHF en huggormsexkursion i Växjö, exkursionen fanns med i Länsstyrelen
Kronobergs programblad. Det var en lyckad aktivitet med avseende på djurmängd men endast
en deltagare kom. Deltagaren var en reporter från Växjöbladet som skrev en mycket positiv
artikel om föreningen och exkursionen.
För andra året i rad anordnade SmHF en aktivitet för att uppmärksamma ”Save the Frogs Day”.
Liksom året innan höll vi till i Ottenby på Öland. Magnus Karlsson och Mattias Müller höll
föredrag och på kvällen gick vi ut för att få se ett par grönfläckiga paddor. Besökarantalet var
betydligt sämre än 2012. Dagen efter ”Save the Frogs Day” stannade vi kvar på Öland för att
leta andra grod- och kräldjur. Vi fick bland annat se hasselsnok, snok och större
vattensalamander.
I slutet av april åkte några SmHF-medlemmar till Spanien i två veckor för att leta grod- och
kräldjur. Det var en mycket trevlig resa med fynd av över 20 olika arter.
I juni anordnade vi en sandödleexkursion i Hagby. Denna aktivitet fanns med i Länsstyrelsen
Kalmars programblad. Trots halvdant väder fick vi se många sandödlor, en utomstående
deltagare var med på exkursionen.
Senare under sommaren åkte vi till norra Öland för att besöka ett par dammar med väldigt stora
populationer av mindre och större vattensalamander. Efter exkursionen hade vi en sommarfest
hemma hos Daniel Claesson.

Föreningen samåkte ner till Expo Syd i Kristianstad och delade på ett försäljarbord. En medlem
deltog på Norrköpingssymposiet till rabatterat medlemspris.
Under hösten åkte föreningen till Tropikariet i Helsingborg där vi fick en personlig guidning
och fick se bakom kulisserna.
Ej genomförda aktiviteter
Ytterligare två planerade exkursioner fick ställas in pga. väder och få deltagare.
Terrariebyggarkvällen som var planerad samt SHR:s riksläger ställdes också in pga.
deltagarbrist. SmHF deltog inte på Höstfesten i Osaby och anordnade inte någon utställning på
biblioteket i Växjö som planerat.
Slutord
Medlemsantalet sjönk något under 2013 till 16 fullbetalande medlemmar. Styrelsen anser dock
att det varit ett ganska lyckat år med många aktiviteter även om deltagarantalet, liksom tidigare
år, varit lägre än önskat på flera av dem.

