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Medlemsavgifter 2002
Senior: 120 kr
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Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt
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SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i
samband med inbjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Du
är alltid välkommen att skicka material till SAF-bladet, vill du däremot ha det infört i nästa
utskick så är sista dag för bidrag den 15 i månaden innan.
Bidrag skickas till:
Carina Klingzell
Cedergrensvägen 28
126 36 Hägersten

E-post:
carina@lundback.com
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Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den
4 december, kl. 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Jan Hennicks
berättar om

sköldpaddor
Julfest och sköldpaddor
December är lika med Stockholms Akvarieförenings Julfest. Det
blir som vanligt glögg, pepparkakor, akvarieprat och auktion.
Som en extra morot får vi även en introduktion till sköldpaddornas intressanta liv. Jan Hennicks kommer att visa film,
berätta om och visa sköldpaddor. Nu finns det inte mycket om
sköldpaddor som Janne inte vet, så ladda upp med kniviga
frågor.
Välkomna till årets sista möte

!

Visste du...

- att du kan hjälpa föreningen att spara in på onödiga
utgifter genom att läsa SAF-bladet digitalt.
- att det enda du behöver göra för att få SAF-bladet via
mail är att anmäla till mig på carina@lundback.com
- att du kan vinna ett fint pris (se sid 5).
Så se till att anmäla dig redan idag!!
Hälsningar
Carina Klingzell
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Odlingskampanjen 00-01
Så var då ännu en odlingssäsong till ända. Ett stort tack till alla de odlare som
har lämnat in protokoll!
På decembermötet kommer pokalerna till årets klubbmästare junior/senior (se
nedan) att delas ut. På detta möte kommer även ett presentkort på Kungs Zoo
att lottas ut bland alla de som har lämnat in protokoll under året. Det spelar
ingen roll hur många protokoll man har lämnat in, varje odlare får en lott.
I år blev placeringen i odlingskampanjen följande:
Senior
1. Joakim Ström
2. Björn Wallgren
3. Erland Axel Wadsten
4. Mattias Grönlund
Anders Östlund
5. Johanna Borgendahl
6. Mette Wihlborg
Ola Svensson
7. Suzanne Hallbert
8. Sara Söderström
9. Mikael Gerhard
10. Conny Lanzén Andersson
Martin Axelsson

31p
17p
10p
9p
9p
8p
6p
6p
5p
4p
3p
1p
1p

Junior
Filip Perkon
Gustav Helgesson

6p
2p

Lite odlingsstatistik:
antal brons: 25
antal silver: 25
antal guld: 2
antal odlade arter: 43
Totalt har 15 odlare skrapat ihop 118 poäng åt föreningen under året.
De arter som odlats i föreningen under året är:
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Betta picta
Betta edithae
Aequidens patricki
Apistogramma cacatuoides
Badis badis burmanicus
Betta imbellis
Betta smaragdina
Betta splendens
Chlamydogobius eremius
Chromidatilapia finley
Cynotilapia afra
Inpaichthys kerri
Nematolebias whitei
Rivulus ornatus
Poecilia endleri
Pseudospheromenus cupanus
Pterophyllum scalare
Rasbora maculata
Steatocranus casuarius
Tateurndina ocellicanda
Trichopsis vittatus

g
g
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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Xiphophorus montezumae
Ancistrus dolichopterus
Aplocheilus lineatus
Barbus titteya
Betta brownorum
Betta livida
Carassius auratus
Corydoras aeneus
Epiplatys dageti
Girardinus metallicus
Herterandia formosa
Macropodus opercularis
Pelvicachromis pulcher
Poecilia reticulata
Poecilia sphenops
Pseudotropheus elongatus
Puntius vittatus
Rivulus cryptocallus
Rivulus cylindraceaus
Rivulus holmiae
Xiphophorus maculatus
Xiphophorus helleri
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b
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En dela av ovanstående arter har rapporterats in under lägre valör än vad de
egentligen är värda, då odlingen endast resulterat i ett fåtal yngel.
Alla är välkomna att lämna in protokoll för den nya säsongens odlingar;
antingen på mötena, med e-post (via hemsidan: http://hem.passagen.se/
stoakvf) eller med brev till:
Johanna Borgendahl
Löjtnatsgatan 13
115 50 Stockholm
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Medlemsavgifter, E-mail och sånt
Vid föreningens styrelsemöte häromveckan beslöt vi oss för att medlemsavgifterna skulle hållas oförändrade för nästa år. Detta trots att årsavgiften till SARF, alltså vårt riksförbund, kommer att öka från 15 till
30 kronor per medlem nästa år.
Först det här med SARF, Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund.
Från SARF får vi SARF-Aktuellt, den lilla tidningen som går till alla
medlemmar fyra gånger om året. Mer grejer som SARF koordinerar och
som man som medlem i en akvarieförening märker av är Odlingskampanjen och Akvariets Dag. Naturligtvis sysslar SARF med en massa
annat också, men mer om det någon annan gång.
Med denna höjning av en avgift så borde vi rimligtvis höja medlemsavgiften ungefär lika mycket, för att undvika att gå back. Men med lite tur
så kan vi motverka denna utgiftsökning genom att minska våra utgifter.
De två tyngsta utgiftsposterna för föreningen är lokaler och medlemsutskick. Kostnaderna för de senare har ökat drastiskt det senaste året, på
grund av att våra kostnader för att kopiera medlemsbladet har ökat.
Tack vare en snäll arbetsgivare kunde vi greja det gratis tidigare, men
när den möjligheten försvann var vi tvungna att använda en egen kopiator och därmed köpa dyr toner till den.
Nu har Jan Hennicks lyckats få tag i en ny kopiator till föreningen, vars
toner är betydligt billigare än den tidigare. Detta kommer att minska
kostnaderna för medlemsbladen höst avsevärt framöver. Men kostnaden
är fortfarande hög.
Tack vare vår redaktörs arbete så finns nu möjligheten att få medlemsbladet via E-mall, som PDF-fil, men fortfarande få SARF-aktuellt med
posten. Det finns många fördelar med detta:
- Man får E-mailversionen tidigare än brevversionen.
- Med lite tur kan man få en och annan färgillustration.
- Det blir mindre tråkigt jobb med att kopiera, vika medlemsblad, frankera kuvert och klistra på adresslappar för föreningens ordförande och
kassör
- Framför allt blir kostnaden för föreningen mycket mindre.
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Så, en vädjan. Om ni har möjlighet så kan ni väl ta medlemsbladet via
E-mall. Detta för att kunna spara in en del av föreningens utgifter. Då
slipper vi höja avgifterna och istället kan vi lägga befintliga pengar på
roligare grejer såsom intressanta föredragshållare och böcker till biblioteket.
För att uppmuntra folk att göra just detta så kommer vi på årsmötet i
februari att lotta ut ett presentkort på 250 kronor från en zoobutik i
Stockholm. För att vara med i lotteriet skall man ha betalt medlemsavgiften innan februarimötet (av rent logistiska skäl måste detta vara gjort
via föreningens PG senast fredagen 25 januari, alternativt på något möte
dessförinnan) OCH man skall ha anmält till Carina Klingzell (se sid 2)
att man vill ha medlemsbladet via E-mall.
/Joakim

Ill.: Sara Söderström
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SAF-kalendern
4 december

Föreningsmöte

8 januari

Föreningsmöte (obs datum)

5 februari

Årsmöte

5 mars

Föreningsmöte

2 april

Föreningsmöte

7 maj

Föreningsmöte

Vad händer annars?
24 November

Storauktion , Jönköping

Mer information kan hittas bl.a. på SARF:s hemsida:
http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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