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Stockholms Akvar ieförening

Ordförande
Mattias Grönlund
08-28 89 11
mattiasg@algonet.se

Sekreterare, Bibliotekar ie
Anna Österman
08-765 90 09
limegreenanna@telia.com

Servering, Odling
Johanna Borgendahl
08-783 79 44
johanna.borgendahl@home.se

Suppleant
Joakim Ström
tel: 08-97 79 60
08977960@telia.com

Vice Ordförande, Redaktör
Sara Söderström
08-710 21 66
sara.soderstrom@idgmail .se

Auktion
Martin Axelsson
08-710 21 66
martin_axelsson@idgmail .se

Webbansvar ig
Anders Borgmark
08-783 79 44
anders.borgmark@home.se

Suppleant
Tyrone Lundström
08-500 316 28
tyrone.l@telia.com

Kassör
Anders Östlund
08-88 72 77
ando@enea.se

Sponsr ing, Lotteri
Jan Hennicks
08-765 69 17
jan.hennicks@telia.com

Suppleant
Ola Svensson
08-726 19 13
ola.svensson@zoologi.su.se

Revisor
Jan Löfman

Revisorsuppleant
Björn Wallgren

c/o Mattias Grönlund Ankarstocksvägen 11 Bromma  http://hem.passagen.se/stoakvf/                                                  

Alla medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-mail -adress och specialintresse kan komma att
distribueras i form av en matrikel. Om du inte vill vara med eller vill ändra någon uppgift, hör av dig till
ordförande Mattias Grönlund. Uppgifter datalagras.

Medlemsavgifter 2003
Senior: 140 kr
Junior: (till och med 16 år) 70 kr
Familj: 210 kr

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt eventuell e-
postadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med in-
bjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du allti d välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Dead-
line är den 15:de i månaden innan. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln.
Omslagsill ustration: Astyanax fasciatus mexicanus, blind grottetra
I llustratör : Sara Söderström

Bidrag skickas till :
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara.soderstrom@idgmail .se

Styrelse 2003                       
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Månadens Möte

Stockholms Akvar ieförening

håller föreningsmöte tisdagen den

4 mars, kl 19.15

i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Nye ordförande

Matt ias Grönlund

ordnar

Frågespor t

Mattias inleder sin karriär med en klurig frågesport! Kom och testa dina fiskkunskaper under trevliga

former! Lagvis. Både lätta och svåra frågor. Det kommer också att anordnas ett medlemslotteri. Varje

deltagare  på mötet får en lott, akvarierelaterade priser utlovas. Naturligtvis serveras fika och mötet avslutas

som vanligt med en liten auktion med fiskar och växter!
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Redaktören har ordet

Hej!

När ni läser detta har Stockholms Akvarieförening en ny styrelse. Joakim Ström har lämnat ordförandeskapet

till Mattias Grönlund. Själv är jag numera, förutom redaktör, vice ordförande. Förutom årsmötet bjöds

närvarande på februariträffen också på ett pedagogiskt föredrag om fisknamn av Mikael Thollesson.

Vår förening har lite drygt hundra medlemmar. Men på våra föreningsmöten brukar det inte dyka upp mer än

ett trettiotal på sin höjd. Jag vill gärna uppmuntra folk att komma! Mötet är inte bara en föreläsning. Tanken

är ju att man skall träffa andra med samma intresse. Om man har tankar eller funderingar finns en hel drös

människor att diskutera med. Det är trevligt att få prata fisk över en fika en gång i månaden! Vi har ju även

ett stort bibliotek för våra medlemmar. På varje möte auktioneras det också ut lite fiskar och växter. Dessa

brukar gå för en spottstyver.

Förhoppningen är att fler av er medlemmar ska komma på mötena i framtiden!

MVH/

Sara
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STOCKHOLMS AKVARIEFÖRENING
HAR

STORAUKTION
SÖNDAGEN 30 MARS

I
ÖSTERMALMS FÖRINGSRÅDS LOKALER

FÄLTÖVERSTEN
T-BANA KARLAPLAN

(VALHALLAVÄGEN 148)

AUKTIONEN STARTAR 12.00
INLÄMNING AV GODS 10.45 – 11.45

Auktionen beräknas vara klar kl. 17.00

LÄGSTA BUD 20 KR, 30 KR FÖR VÄXTER

PÅ 'FASTA BORDET' SÄLJER MAN PRYLAR MED FÖRBESTÄMT PRIS

AKVARIEFISKAR, VÄXTER, TILLBEHÖR, FODER

SERVERING, LOTTERI

OBS!
SKRIV ETT E-MAIL TILL OSS OM DU VILL SÄLJA SPECIELLA VAROR, SOM T.EX. STORA
AKVARIER, OVANLIGA ELLER EXKLUSIVA FISKAR/VÄXTER ELLER FISKAR MED SPECI-

ELLA KRAV.
VI UPPDATERAR FORTLÖPANDE HEMSIDAN MED INFORMATION OM FÖRANMÄLT AUK-

TIONSGODS.

stoakvf@hem.passagen.se
http://hem.passagen.se/stoakvf/

SAMTLIGA POSTER SKALL VARA MÄRKTA MED SÄLJARENS NAMN OCH TELEFONNUMMER

FÖRENINGEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT HÄNVISA VAROR TILL FASTA BORDET ELLER NEKA FÖR-
SÄLJNING.

SAF TAR 25 % PROVISION PÅ SÅLDA VAROR

VÄLKOMMEN!
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av Anna Österman, SAF

En vanlig missuppfattning om Malawi-ciklider är att de är storvuxna, aggressiva och kräver stora akvarier.

Jag har här valt att presentera ett undantag; rostcikliden.

Beskrivning                     

Rostcilkiden bli r som fullvuxen c:a 9 cm lång. Den har fått sitt populärnamn eftersom kroppen i huvudsak är

just rostfärgad. Hanen har varmt rostrött huvud och fenor med kroppssidor i blåviolett. Honans kroppssidor

går i brunt-purpur. Könen kan också särskilj as genom att hanen har ett längre och spetsigare huvud.

Habitat              

I naturen lever rostcikliden i Malawisjöns sydöstra del. Den är, som andra mbunas, en klippbiotopsfisk. Ett

rostcilkidsakvarium bör därför inredas med mycket stenar och grottor. Vad gäller storlek så rekommenderar

Ad Konings i ”Back to nature guide Malawiciklider” ett akvarium på minst 60 liter.

Foder           

Rostcikliden är allätare. Mina fiskar äter räxmix i kombination med frysfoder och torrfoder.

Tänk på att mbunas ALDRIG får matas med mjukt foder såsom oxhjärta eller mygglarver. Frysfodret bör

därför vara kräftdjur som bosmider, mysis och fryst artemia.

Beteende                

Hanarna hos rostciklider hävdar inte revir, men andra hanar jagas bort från födosöksområdet. Man kan hålla

flera hanar till sammans utan större problem. Jag har en grupp bestående av tre hanar och en hona samt yngel

i diverse storlekar. De har gått till sammans i ett år och även om mindre stridigheter i form av mundragkamper

förekommer har ingen av hanarna blivit skadad eller undantryckt på det sätt som annars är vanligt när flera

mbuna-hanar hålls till sammans. Rostcilkidens lugnare temperament märks också genom att honorna behand-

Rostcikliden (Iodotropheus sprengaere)
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las lugnare. Min hona mår trots uppvaktning från tre hanar bra.

Lek       

Rostcikliden är inte svårlekt. De leker villi gt i sällskapsakvariet. Leken går till på samma sätt som hos andra

mbunas och honan munruvar. Om man vill underlätta ynglens överlevnand kan man välja färger på

steninredningen som liknar rostciklidens egna färger. I mitt akvarium har jag röd och svart lavasten, kalksten,

pagodsten och kolsten.

Som avslutning rekommenderar jag rostcikliden som första mbuna eller som en del av ett malawi-

sällskapsakvarium.

Detta är sista numret av SAF-bladet som skickas ut till
er som inte betalt medlemsavgiften! Om ni har glömt
betala, gör det med detsamma så ni inte missar
akvarieaktiviteter med föredrag, fika och samkväm!
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Årsredovisning för 2002

Styrelsen för Stockholms Akvarieförening avger härmed årsredovisning för perioden 1 januari till

och med 31 december 2002, föreningens 76:e verksamhetsår.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:                                          Funktion:                                 Vald:                                                                                         

Joakim Ström Ordförande 01

Mattias Grönlund Vice Ordf., auktion 02

Anders Östlund Kassör 02

Håkan Carlsson Sekreterare 02

Johanna Borgendahl Servering, odling 01

Anders Borgmark Webansvarig 02

Carina Klingzell Redaktör 01

Jan Hennicks Sponsring, lotteri 02

Anna Österman Bibliotek 02

Suppleanter:                     

Ulf Borgen 01

Tyrone Lundström 02

Revisor:              

Jan Löfman 02

Revisorssuppleant:                               

Björn Wallgren 02

9



10

Medlemsantal: 120 personer varav:

6 Hedersmedlemmar

102 Seniorer

18 Juniorer

8 januari Akvariemöte: Akvaristik ur ett holländskt perspektiv (Arne Boeke)

7 februari Akvariemöte: ÅRSMÖTE, Frågesport (Mattias Grönlund)

28 februari Akvariemöte: Bräckvattenakvariet (Annika Ylitalo)

7 april Storauktion.

9 april Akvariemöte: Djur och Natur i Florida och South Carolina (Anders Sjökvist)

2 maj Akvariemöte: Jordartslära för akvarister (Anders Borgmark)

26 maj Vårutflykt: Foderfångst i Drottningholms dammar

3 september Akvariemöte:Fotografering (Mattias Grönlund)

1 oktober Akvariemöte: Nya Zeeland, Australien och Laos (Ola Svensson)

5 november Akvariemöte: Den Indiska Glasmalen finns inte i Indien (Erik Åhlander)

4 december Akvariemöte: Julfest

11 december Studiebesök på Skansenakvariet

Revisionsberättelse
Styrelsens förvaltning har skett på stadgeenligt sätt.

Föreningen räkenskaper har under år 2002

ombesörjts med omsorg och god ordning.

Som framgår av Resultat och Balansräkning har föreningens verksamhet gått med ett överskott
på 3421,74 kr.

Revisionen inte givit anledning till anmärkning. Jag föreslår att föreningen beviljar
styrelsen full ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

Stockholm 030120

/Jan Löfman
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Intäkter Kostnader Resultat

Medlemsintäkter 02 11 110,00 -6 294,00

Resekostnader -1 666,00

Lokalhyra -7 625,00

Programkostnader -300,00

SARF möten 0,00

Bibliotek -3 670,00

Medlemsutskick -4 143,00

Lotteri 1 375,00 1 125,00

Lotteripriser -250,00

Servering 1 988,50 1 988,50

Inköp till servering 0,00

Auktion 9 217,00 9 217,00

Auktionsutgifter 0,00

Försäljning 0,00 0,00

Varor till försäljning 0,00

Intäkter övrigt 60,24 -2 614,76

utgifter -2 675,00

  SUMMA 23 750,74 -20 329,00 3 421,74

BALANSRÄKNING

Till gångar Ing. balans Årets Utg. balans

Kassa 1 870,00 646,50 2 516,50

Postgiro 42 760,60 3 025,24 45 785,84

Bank 981,81 0,00 981,81

Diverse fordringar 0,00 0,00 0,00

 Summa 45 612,41 3 671,74 49 284,15

Skulder och eget kapital

Skulder till medlemmar -1 265,00 -250,00 -1 515,00

Eget kapital 0,00 0,00 0,00

Årets över-/und erskott -3 421,74

 Summa -1 265,00 -250,00 -4 936,74

Resultaträkning
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Möteslokaler                     

Akvarieföreningens möten samt storauktionen har varit i Fältöversten. P.g.a. att bokningsblanket-

terna för lokaler försvann i postgången blev mötena under våren på onormala dagar.

Medlemskap                     

Föreningen är medlem i Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund, SARF.

Hemsida               

Föreningens hemsida har adress http://hem.passagen.se/stoakvf/

Medlemsantal                       

Antalet medlemmar har minskat med 16 personer under året.

Medlemsutskick                          

Under året har föreningen skickat ut nio föreningsblad. De som så önskar får medlemsbladet via

e-mail. I november tar Sara Söderström över som redaktör.

Vid årets slut skickades 62 exemplar av medlemsbladet ut med post, och 47 skickades via e-mail.

Genom att e-mail-utskicken sparar kuvert, papper och porto räknar vi med att föreningen har

sparat cirka 2000 kronor under året jämfört med om utskicken skulle ha gått via Posten.

Under året har fyra nummer av SARF-aktuellt distribuerats till medlemmarna.

Biblioteket                 

Föreningens bibliotek har inventerats under året, och en databas över böcker har skapats. Listan

över böcker kommer att skickas till medlemmarna under 2003.

Flera årgångar tyska och danska akvarietidskrifter har under året skänkts till Naturhistoriska

Riksmuseet.

Odlingskampanjen                              

Föreningen deltog i SARF:s odlingskampanj, och hade även en intern tävling inom föreningen.

För Styrelsen i januari 2003

Joakim Ström

Ordförande
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ϖ Lånet gäller mellan två möten (ex. februari-mars). Skulle du av någon anled-

ning bli frånvarande från ett möte så lämna boken på mötet efter. Har du inte

lämnat boken på två möten kontaktar vi dig. Förseningsavgift kan bli aktuellt .

ϖ Sommarlån är INTE till åtna

ϖ Skulle du av någon anledning bli förhindrad från att lämna till baka en bok

länge t.ex p g a sjukdom så kontakta mig så att jag vet.

/Anna Österman, bibliotikrie

Bibliotekets låneregler

Sugen på att åka till SARFs Riksstämma?

Stockholms Akvarieförening sponsrar dem som reser

till ri ksstämman med sammanlagt max 1000 kr, att

dela mellan dem som åker!
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Medlemsannonser

Till salu:

375 l akvarium med filter och diverse utrustning. 5 koi + 1 guldfisk
1200 kr

Sture Hagström tel 712 05 21 (Trollbäcken)

—————

Appropå Odlingskampanjen...

Odlingsansvariges dator har havererat, så inrapporterade odlingsprotokoll kan för

till fället inte nås. Dock kan du allti d lämna in ditt odlingsresultat på förenings-

mötena!

Lycka till med din odling!
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Kalendern

SAF-kalendern

4 mars Föreningsmöte

30 mars S torauktion S tockholms  Akvar ieförening

1 apr il Föreningsmöte

6 maj Föreningsmöte

18 maj Vårutflykt ti l l Drottningholm

Vad händer annars?

12-13 apr il S ARF- r iks s tämma i Örebro

25-26 oktober   Avar iets  Dag Bollmora

————————————————————————————————

B es ök gär na S AR F :s  kalender  f ör  mer  in f or mat ion:

http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html                                                                                        


