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Illustratör: Sara Söderström
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red@stockholmsakvarieforening.se
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Månadens Möte
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Anna är vår ordförande som ni säkert känner till. Detta är hennes egna ord gällande sig själv:

* Biologintresse sedan födseln

* Medlem i SAF sedan 13-årsåldern

* Utbildning genom Biogeo-linjen

* Examensarbete vid Zoologiska institutionen , Stockholms Universitet

Och om ämnet:

* Storspiggens hanliga hormoner och reproduktionsbeteende

* Hur beteendet påverkas

Välkommen till höstens första möte i våra nya lokaler! Ta med auktionsgods som vanligt,
växterna och fiskarna har säkert förökat sig i överflöd i sommar och akvarierna behöver
kanske rensas en del. Vi fikar och ahr det trevligt. Glöm inte att det är drop-in-tid mellan
halv sju och sju då kvällens aktivitet kommer igång.

Välkommen!

Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

 6 september kl 18.30
i  Templets lokaler

Östermalmsgatan 69

Anna Österman
pratar om

Storspiggens sexualliv

OBS! NY LOKAL!!!
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Ordförande har ordet

Hej!

Vart tog sommaren vägen? Även om jag knappt hängde med i svängarna så hoppas jag att ni

haft en trevlig sommar. Innan den började hann vi med ett oerhört kul majmöte där Sune

Holm pratade om avgjutningar i akvarieinredning. Sune pratade inte bara utan hade också

med sig ett antal mycket snygga exempel på vad man kan göra med flytande latex och

färgpigment bl.a.

I år blev vår årliga lopputflykt av och vi som var på Drottningholm hade trevligt även om det

inte blev särskilt många loppor fångade.

När detta skrivs har jag just fått programmet för akvariets dag i min hand och det ser otroligt

spännande ut i år. Dessutom går det av stapeln i Uppsala, vilket ju är ett överkomligt avstånd.

Jag hoppas att flera av oss tar oss dit.

Hösten brukar innebära en nystart och i år nystartar vi verkligen inom SAF. Vi har ny lokal              

nämligen Templet på Östermalmsgatan 69.  Vägbeskrivning finns längre fram i bladet.                                                                                                                                                      

Det är dock fortfarande första tisdagen i varje månad som är tiden för våra möten. Första

föredragshållaren i vår nya lokal är undertecknad. Ämnet blir ”Storspiggens sexualliv”, ett

ämne som jag ägnat det senaste året åt att studera.

Vi ses på mötet!
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Oj, sommaren närmar sig sitt slut (och när ni läser detta är den ännu mer slut),

och det är snart dags att summera odlingskampanjen för 2004/2005. För att

kunna summera så måste ni skriva odlingsprotokoll och ge dem till mig under

septembermötet. Alla fiskar som ni har odlat mellan första juli 2004 och sista

juni 2005 gills. Hur fiskarna värderas hittar ni på SARFs hemsida, eller så kan ni

fråga mig.

Den som har odlat flest poäng under säsongen vinner en tjusig buckla, och alla

som har lämnat in något odlingsprotokoll under säsongen är med i utlottningen

av ett presentkort.

I mina akvarier har det väl inte hänt så mycket under sommaren, men jag har roat

mig med att ha lite abborrar och andra fiskar i akvarium på landet i skärgården,

och så har jag fångat något kilo mysis. Smaskens för firrarna under nästa säsong.

Nu ska jag fylla i några odlingsprotokoll, hoppas ni göra samma sak.

Joakim

Odlingsbiten



6

Ny möteslokal!
SAF har bytt lokal! Vår nya är Templet på

Östermalmsgatan 69. T-bana Stadion.

Resvägar:

• Tunnelbanans röda linje 14 till station Stadion

• Buss nr 4, 62 och 72 hållplats Jungfrugatan

• Buss 1 och 42 hållplats Nybrogatan

Lokalen ligger bara något kvarter bort från den gamla.
För en närmare vägbeskrivning rekommenderas eniro.se!
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STADGAR FÖR
STOCKHOLMS

AKVARIEFÖRENING

Senaste ändring antagen vid årsmötet 1986

7



88

Stadgar Stockholms Akvarieförening
§ 1 Föreningen som utgör en sammanslutning av akvarieintresserade i Stockholm med omnejd
har som syfte att genom föredrag, diskussioner, upplysningar och råd mm söka främja intresset för
och sprida kunskap om akvariet som biologisk enhet. Medlemmar som under verksamhetsåret
fyller högst 25 år, tillhör också föreningens ungdomsavdelning om sådan finnes organiserad.

§ 2 Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar samt hedersmedlemmar.

§ 3 Varje person som anmäler sig till föreningen blir medlem i föreningen sedan fastställd
medlemsavgift erlagts.

§ 4 Till hedersmedlem kan utnämnas person som på synnerligen utmärkt sätt befrämjat
föreningens intressen. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen genom beslut på allmänt
föreningsmöte. Hedersmedlem befrias från avgift enligt föreningens beslut.

§ 5 Medlem erlägger årsavgift vilken inbetalas senast den 31 mars. I annat fall anses medlem-
men ha utträtt ur föreningen. Årsavgiften för kommande år fastställes på allmänt föreningsmöte
under sista kvartalet innevarande år. Lägre avgift för ungdom och familjemedlemmar kan beslutas
av föreningen.

§ 6 Medlem har att på föreningsmöte bistå föreningsledningen i enkla uppdrag som påkallats av
någon styrelseledamot.

§ 7 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller övriga bestämmelser, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak skriftligen meddelas
vederbörande, som vid nästkommande allmänna föreningsmöte äger rätt att söka ändring i
styrelsens beslut. Dylikt överklagande skall upptagas på föredragningslistan för nämnda förenings-
möte, till vilken vederbörande skall kallas skriftligen. Genom uteslutningen upphör alla inbördes
förpliktelser mellan föreningen och den uteslutna medlemmen beträffande fastställda avgifter.

§ 8 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordfö-
rande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst en och högst 5 ledamöter och högst fem
suppleanter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. Ordförande i ungdomsavdelningen,
om sådan finnes organiserad, är självskriven ledamot.
Ordförande väljes för två år, övriga styrelseledamöter för två år, växelvis med halva antalet årligen.
Avgår ledamot innan den tid gått ut, för vilken ledamoten har blivit vald, inträder suppleant i dess
ställe.

§ 9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denne av vice
ordförande och är beslutsmässig om ordinarie ledamöter och suppleanter till ett antal motsvarande
minst hälften av de av årsmötet valda ordinarie ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.
Ordförande är föreningens officiella representant, leder dess föreningsmöten och vakar över att
föreningens stadgar efterlevs. Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens, föra och
utskriva protokoll såväl vid styrelsesammanträden som föreningsmöten samt upprätta förslag till
årsberättelse m.m.
Den åligger kassaförvaltaren att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens
räkning samt för föreningens räkenskaper. Föreningens räkenskaper skall vara tillgängliga för
revisorerna före utgången av januari månad. Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar.
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§ 10 Antalet revisorer skall vara en med en suppleant. Revisorerna väljs för två år.
Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper sistlidna
kalenderår.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 11 Ordinarie årsmöte hålls före utgången av februari månad varje år. Dag och plats bestäms av
styrelsen, vilken minst åtta dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse därom. Årsmötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som på kallelse infunnit sig till det-
samma.
Varje medlem äger en röst. På årsmötet får nya medlemmar icke inskrivas förrän ny styrelse valts.

§ 12 Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden föreläggas föreningen.

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

3. Styrelsens årsberättelse uppläses

4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets
förvaltning

5. Fastställande av antal ordinarie ledarmöter och suppleanter i styrelsen

6. Val av ordförande i styrelsen
Val av ledarmöter i styrelsen
Erforderligt antal suppleanter
Revisor jämte suppleant

Varje årsmöte skall föregås av styrelsesammanträde vid vilket program för det kommande
årsmötet upprättas.

§ 13 Alla val skall ske öppet såvida ej sluten votering önskas. Vid öppen omröstning och lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval där lotten skall avgöra, likväl vid sluten
omröstning.

§ 14 Förslag till ändringar av dessa stadgar skall inlämnas skriftligen till styrelsen och vara
undertecknade av minst fem medlemmar. Styrelsen skall med sitt yttrande framlägga sådant
förslag tillomröstning senast på andra föreningsmötet efter inlämnandet. För att antagas som
vilande fordras minst 2/3 majoritet. För att bli antaget skall förslaget godtas med 2/3 majoritet på
nästföljande årsmöte.

§ 15 Förslag om föreningens upplösning må endast behandlas på två på varandra följande
föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget skall senast en månad före det första
mötet inlämnas skriftligen till styrelsen som har att behandla och på föreningsmötet framlägga
detsamma jämte eget utlåtande. I kallelse till föreningsmöte skall ifrågavarande ärende särskilt
omnämnas.
För förslagets antagande fordras att detsamma biträdes av minst 3/4 majoritet av de på förenings-
mötet närvarande medlemmarna. Beslut om föreningens upplösning skall även innefatta beslut
om förfaringssätt med föreningens tillgångar.

§ 16 Genom inträde i Stockholms Akvarieförening har medlem ställt sig dessa stadgar till
efterrättelse.
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Stadgar för Stockholms Akvarieförening, Ungdomsavdelningen

§ 1 Ungdomsavdelningen är en del av Stockholms Akvarieförening och har samma mål och syf-
ten som denna.

§ 2 Ungdomsavdelningen består av de medlemmar i Stockholms Akvarieförening som under
verksamhetsåret fyller högst 25 år. Till ordförande kan dock utses person som under verksam-
hetsåret fyller högst 27 år.

§ 3 Ungdomsavdelningen äger disponera en tredjedel av de till Stockholms Akvarieförening in-
betalda avgifterna för medlemmarna i ungdomsavdelningen.

§ 4 Ungdomsavdelningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst 1 och högst 5 ordinarie ledarmöter
samt högst fem suppleanter, kassören skall vara myndig.
Styrelsen väljes för ett år. Avgår styrelseledamot innan mandattidens utgång inträder suppleant
som ersättare.

§ 5 Stockholms Akvarieförenings ordförande äger närvara vid och skall kallas till ungdomsavdel-
ningens styrelse- och avdelningsmöten. Vid dessa möten äger han yttrande- och förslagsrätt,
men ej rösträtt.

§ 6 Stockholms Akvarieförenings revisor är tillika revisor för ungdomsavdelningen.

§ 7 Upplöses ungdomsavdelningen eller om den eljest upphör att fungera tillfaller dess tillgångar
Stockholms Akvarieförening.

§ 8 Stockholms Akvarieförenings stadgar gäller i den mån de ej strider mot dessa stadgar jäm-
väl för ungdomsavdelningen.
Dessa stadgar eller ändringar i dem skall för att äga giltighet godkännas av styrelsen för Stock-
holms Akvarieförening.

10
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Uppsnappat

Det händer ett och annat ute i stora världen, här är lite av varje som berör fiskar och annat

vattenlevande. Inte nödvändigtvis akvarieinnevånare, men förhoppningsvis intressant ändå.

Dåliga implantat?

Tullen på Melbournes flygplats blev lite misstänksamma när det kom skvalpande ljud från en

kvinna som kom med flyget från Singapore. Damen ifråga hade 51 levande tropiska fiskar i påsar

undangömda under kläderna.

Australiensarna är ned rätta ganska nervösa över att få in främmande organismer, eftersom det

mesta verkar trivas i landet, med förödande resultat. Akvariefiskar är inte alls tillåtna i samma grad

som de är här, eftersom de lätt skulle kunna sprida sig och ödelägga lokala habitat.

Planet Ark, 8 juni 2005

Ormhuvudfiskar invaderar NY

Det var ju väntat. Man har funnit ormhuvudfiskar i en sjö, Medow Lake, i Queens, en av New Yorks

förorter. Myndigheterna och frivilliga försöker nu frenetiskt att fånga de befintliga fiskarna i sjön, de

har fått upp fem och sett en fyra fem till. Utsikterna att fånga alla är väl inte så stora, så man

undersöker vad nästa steg skall bli. Kandidater är att förgifta hela sjön (vi pratar ju USA…) eller

kanske att leda in havsvatten i sjön. Det senare skulle höja salthalten, vilket är tänkt att långsamt

ta kål på firrarna, eller åtminstone förhindra att de förökar sig.

Jag har i och för sig för mig att ormhuvudfirrar är rätt tåliga vad gäller vattenvärden, men hur det

hela skall gå får väl framtiden utvisa. Låt oss gissa att NY har fått nya invånare, lika permanenta

som dem i åtta andra delstater (Kalifornien, Florida, Maryland, Maine, Massachusetts, Wisconsin,

Hawaii och Rhode Island) där ormhuvudfiskarna är etablerade.

Planet Ark, 4 augusti 2005

Fiskhotell

Om ni reser till Chicago den närmaste tiden så skall ni ta er till Michigan Avenue-bron. Där har man

precis öppnat ett fiskhotell… Nja, det handlar om en serie små parker, en del flytande och andra

under vattnet, som är tätt planterade med våtmarksvegetation.  Dessa är tänkta vara mer

inbjudande för de lokala fiskarterna än de normala flodväggarna av stål och betong.

Det finns 18 fiskarter i Chicago River, och tanken är att de skall trivas i sin nya miljö. För att kunna

njuta av fisklivet finns undervattenskameror uppsatta, så att vi mer terresta varelser ska ha en

chans att se vad som händer.

Planet Ark, 8 augusti 2005



1212

Ålen är rökt och torsken är torsk

Jag har tidigare skrivit om ål och torsk, och att de är i farozonen. Nu har de, tillsammans med

bland annat lyrtorsk, kolja, långa och piggvar, förts upp på Artdatabankens rödlista. Det betyder att

de är mer eller mindre utrotningshotade. Orsaken till de minskande bestånden anses främst vara

överfiskning i kombination med övergödning och andra gifter.

Mer information hittar man på

www.artdata.slu.se/index.html" www.artdata.slu.se/index.html                                                

Etik och Miljö, 13 maj 2005

Inte nog med överfiskning, övergödning och gifter. Bygget av Öresundsbron har medfört bety-

dande påverkan på Östersjöns ålinvandring och torskreproduktion. Det skriver Fiskeriverket till

Miljödomstolen, baserat på tolv års undersökningar av Öresundsbrons effekter på fisk och fiske.

De kräver att det här skall kompenseras med utsättning av importerade ålyngel, och en årlig avgift

på 1 miljon kronor för all framtid, som skall användas för fiskevårdande åtgärder.

Etik och Miljö, 9 maj 2005

Inte bara våra egna forskare ser problemen. ICES (International Council for the Exploration of the

Sea) säger åt EU att stoppa fisket av ål, vars bestånd är rekordlågt. I princip behövs nolluttag

framöver. Även Östersjötorsken ligger dåligt till konstaterar man. Den fångas icke uthålligt, vilket vi

egentligen redan visste.

Nu har vi bara att hoppas på att Kommissionen tar åt sig och verkligen begränsar fisket. Fan trot.

Planet Ark, 7 juni 2005

Ät inte min kompis!

Vill man avnjuta sin lunch på Aquarium of the Pacific i Long Beach nära Los Angeles så kan man

med fördel välja deras fiskrätter, det tycker åtminstone chefen för akvariet. PETA (People for the

Ethical Treatment of Animals) tycker väl inte det förstås. De tycker att det här med att äta fisk på

ett publikt akvarium är som att äta pudelbugare på hundutställning.

Vad som är rätt rätt är väl en smaksak.

Själv tycker jag att fisk passar lika bra i stekpannan som i akvariet.

Planet Ark, 29 juni 2005

Till sist vill jag verkligen rekommendera tidningen Havsutsikt, som ges ut av Sveriges tre marina

forskningscentra i Umeå, Stockholm och Göteborg. Prenumerationen är alldeles kostnadsfri, och

anmäls enklast på webadressen www.umf.umu.se/asp/prenumerant.asp                                                               

Senaste numret, 2/2005, handlade om tumlare, djuphavsforskning, surströmming, giftig båtfärg

med mera. Verkligt intressant för oss med intresse för vad som händer under vattenytan.

Simma lugnt

/Joakim
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Är sköldpaddor sexiga?

Tja, en del män tycker att de blir sexigare, eller åtminstone mer potenta, om de äter sköldpadd-

sägg.  Det är ju naturligtvis rena floskler. Hur får man då folk att sluta med sådan idioti?

Man kan ju göra som i Mexiko, där myndigheterna skall till att starta en kampanj mot detta.

Affischer har gjorts med en lättklädd fotomodell med sexig blick som säger: ”Min man behöver inte

sköldpaddsägg, för han vet att de inte gör honom mer potent” (fast på spanska kan man tänka sig,

annars är det nog ingen där som förstår).

Detta intressanta initiativ trampade en annan myndighet på tårna, nämligen de som sysslar med

jämställdhet. Det kunde man ju förstå. Så hela kampanjen har väl fått sig rejäl draghjälp av

mediestriden.

Jag blir så förvånad varje gång jag läser om folk som anser att delar från utrotningshotade djur är

så bra för potensen. Det verkar så feltänkt att tro att det är delar från just dessa djur som är bäst.

De är ju utrotningshotade, så de kan inte reproducera sig i tillräcklig hastighet. Och om de själva

inte är tillräckligt potenta, så borde deras delar inte påverka en positivt.

Det verkar intelligentare (om än ej intelligent) att äta råttpenisar, rostade kackerlackor, myggor

eller kanske mördarsniglar. Om det är någon som är sugen på de sistnämnda så kan jag

rekommendera en storviltsjakt i min trädgård…

Källa: Planet Ark, 19 Augusti 2005

/Joakim
som inte får äta sköldpaddsägg, eftersom vi redan har tre barn…

13

��������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�����

� �� � ���� ��� 	� �� �� � ���� ��� 	� �� �� � ���� ��� 	� �� �� � ���� ��� 	� �

�� � ��� � ������� � ��� � ������� � ��� � ������� � ��� � �����

SAF söker webmaster!

Vill du göra vår nya hemsida, vårt ansiktet utåt? Just nu har vi bara en tillfällig webmaster, så
känner du dig sugen att knåpa lite vid datorn är du

välkommen att höra av dig!

För mer info och detaljer, kontakta Sara på red@stockholmsakvarieforening.se
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Uppsala Akvarieförening och SARF har nöjet att inbjuda till

Akvariets Dag 2005
den 15-16 oktober i Uppsala

Lokaler:
Möteslokal: Aulan på Katedralskolan, Skolgatan 2
Logi (i paketalternativen): Hotell Muttern, S:t Johannesgatan 31 C
Jubileumssupé: Uplands Nation, S:t Larsgatan 11
Parkeringsplats: Vi får utnyttja Katedralskolans lärarparkering avgiftsfritt.

Alla lokalerna ligger på kort promenadavstånd från varandra.

Priser:
Paket, enkelrum 875 kr
Paket, dubbelrum 725 kr
Paket, 3, 4 eller 5 personer *
Dagsbesök inklusive kaffe 100 kr
Supé lördag inklusive kaffe 200 kr

* Det finns ett fåtal dubbelrum med plats för extrasäng(ar), önskas pris på detta kontakta Annika
Ylitalo.

I Paketpriserna ingår inträde lördag med kaffe, inträde söndag med kaffe, supé lördag samt
övernattning till söndagen inklusive frukost.
Önskas övernattning mellan fredag och lördag kontakta OMEDELBART Annika Ylitalo!
Den som har speciella önskemål beträffande menyn, meddela önskemål i till Annika.

Lördag 15/10, program

12:30 Ankomst/anmälan

13:00 Välkomsthälsning

13:15 Sverre Sjölander
”Vår fantastiska hobby”

14:15 Kaffe i kombination med Oscarsklubbens
Nordiska frågetävling
1
5:20 Joakim Ström
”Interaktiv odling”

16:30 ”Water values, in general”
Detta föredrag om vattenkemi hålls på
engelska av en medarbetare från
företaget Tetra

19:00 Mottagning, Uppsala AF 70 år
Jubileumssupé inklusive kaffe
Plats: Uplands Nation

Söndag 16/10, program

9:00 Utdelning av Akvariets Oscar

9:20 Roger Lindvall
”Odling av Koi-karp”

10:20 Kaffepaus
1
0:50 Ola Svensson
”Sexuell selektion hos smörbultar och
ciklider ”

12:00 Auktion av växter (gods ordnas av
arrangörerna)

13:00 Avslutning

14
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Anmälan:
Anmälan sker genom betalning till Uppsala Akvarieförenings pluskonto 34 55 11-0.

Betalning för paket emotses senast den 14:e september, om rum skall kunna garanteras.

Betalning för enbart supé emotses senast den 3:e oktober.

Vid alla betalningar, vänligen ange namn, adress, telefonnummer samt önskat alternativ.

Mer information lämnas av:
Thomas Regnéll, telefon 018-24 21 55 eller 0704-13 51 72, eller
Annika Ylitalo, annika@ylitalo.org, telefon 0735-46 94 13

Föredragshållarna:

Sverre Sjölander behöver väl knappast någon mer ingående presentation. Akvarist sedan barns-
ben,har forskat på fiskars beteende, bl.a. för Konrad Lorenz, är professor i Linköping. Kastar sig
med välbehag in i den allmänna debatten för att lägga tillrätta när biologin har missuppfattats.

Joakim Ström känner vi bland annat som föreningsmänniska som bl.a. varit ordförande i Stock-
holms Akvarieförening och ledamot i SARF-styrelsen. Tycker om att odla eget foder, dvs. för fis-
karna. Mycket av fickpengarna läggs på studiet av labyrintfiskar, särskilt de relativt nyupptäckta
Betta-arterna. På senare år även annat smått som småvuxna tetror och rasboror, samt, liksom för
att få litet spridning i storlek, ormhuvudsfiskar. Jobbar annars med miljöfrågor, dock nu pappale-
dig.

Roger Lindvall är landskapsarkitekt till professionen och har en firma inom detta gebit, varige-
nom han kommit att intressera sig för dammanläggningar och trädgårdens juveler, dvs. Koi. Koi
kom att bliden ultimata skärningspunkten mellan detta med dammar och det akvarieintresse som
finns sedan barnaåren. Roger vet allt om hur man trycker in trädgårdsdammar i den lilla villaträd-
gården samt om hur man bäst utnyttjar sitt garage.

Ola Svensson är fackzoolog och disputerade i vintras vid Stockholms universitet på en avhand-
ling om sexuell selektion hos några svenska smörbultarter vad avser bobygge, spermiekonkur-
rens, faderskap och hanlig vård av avkomman. Som postdoc i Hull studerar han nu sexuell selek-
tion och artbildning hos Malawi- och Victoriaciklider. Ola är även med i ett flertal akvarieföreningar
och har både skrivit artiklar och hållit föredrag för oss akvarister. Han är för övrigt nybliven pappa.

Vi ses på Akvariets Dag 2005 i Uppsala. Välkomna!
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Kalendern
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http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html                                                                                        


