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Styrelse 2005
Ordförande
Anna Österman
08-446 71 27
ordf@stockholmsakvarieforening.se
Sekreterare
Jonas Persson
08-6411405
sekr@stockholmsakvarieforening.se

Vice Ordförande, Redaktör
Webbansvarig
Sara Söderström
08-710 89 79
red@stockholmsakvarieforening.se

Sponsring, Lotteri
Jan Hennicks
08-765 69 17
lotteri@stockholmsakvarieforening.se

——————————————
Suppleant, Odling
Joakim Ström
08-97 79 60
Revisor
odling@stockholmsakvarieforening.se Erland Wadsten

Kassör
Fredrik Alhbin
Suppleant
070-4938190
Tyrone Lundström
kassor@stockholmsakvarieforening.se 08-500 316 28
supp@stockholmsakvarieforening.se
Auktion
Martin Axelsson
Bibliotekarie, inköp
Renée Otarola
08-710 89 79
08-766 09 77
aukt@stockholmsakvarieforening.se
bibl@stockholmsakvarieforening.se

Revisorsuppleant
Björn Wallgren
Valberedning
Mattias Grönlund
Anders Östlund

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
Anna Österman. Uppgifter datalagras.
Medlemsavgifter 2005
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 epostadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med inbjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du alltid välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Deadline är den 15:de i månaden innan. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln.
Omslagsillustration: Aphysemion australe
Illustratör: Sara Söderström
Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Lammholmsbacken 282 1 tr
127 55 Skärholmen

E-post:
red@stockholmsakvarieforening.se
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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

6 december kl 18.30
i Templets lokaler
Östermalmsgatan 69
denna gång är det dax för vår traditionsenliga

Julfest
med

Frågesport

Så börjar året gå mot sitt slut. Även i år avslutar vi SAF-året med en Julfest då vi
serverar glögg, julmust, pepparkakor och lussebullar. Trevlig samvaro samt
frågesport utlovas. Dessutom lottar vi ut en EHEIM-pump. Som vanligt tar vi
även en fika snackar akvaristik, lånar böcker och har en auktion.
Välkommen!

33

Ordförande har ordet
Hej allesammans!
På novembermötet pratade Tyrone Lundström om akvariekemi. Vi fick lära oss bla. hur man håller akvariet
stabilt och varför det är så viktigt att koppa in fisken. Som alltid när Tyrone talar så gjordes det inte utan en
stor portion humor.
Tiden springer iväg och det är redan dags för vår årliga julfest. Vår sekreterare Jonas Persson har lovat att
sätta ihop en frågesport. Vi kommer också att lotta ut den Eheim-pump som föreningen vann i odlingskampanjen till alla som närvarar på mötet.
När julen kommer så står nyåret nära, och ett nytt år innebär förändringar. Vid senaste styrelsemötet kom ett
förslag fram om en förändring av föreningens verksamhet. I korthet går förslaget ut på;
1. Övergång till hemma-hos verksamhet
2. Övergång till enbart elektroniska utskick
3. Biblioteket kommer att säljas
4. Avveckling av auktionsverksamhet
Detta är ett förslag som kommer att röstas om på nästa årsmöte. Vi kommer också att ändra våra stadgar
vilken kommer att röstas om på januarimötet och årsmötet.
Vi ses på mötet och gör vi inte det så en god jul och gott nytt akvarieår!
Anna
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Valberedningen söker styrelsemedlemmar

Som beskrives på annan plats i bladet så föreslår den sittande
styrelsen förändringar i föreningens verksammhet för framtiden.
Samtidigt har sittande styrelse meddelat valberedningen att de inte
vill fortsätta som styrelseledamöter om ändringarna inte genomförs. Så, om ni medlemmar inte vill stödja styrelsens ideer så får
ni hjälpa valberedningen med att nominera kandidater till ny
styrelse för framtiden. Anmäl kandidater till mig, Anders Östlund,
på decembermötet eller ring 08-88 72 77 på kvällstid. (Det är
naturligtvis tillåtet att nominera sig själv, valberedningen kommer
inte offentliggöra vem eller vilka som nominerat respektive kandidater).
/ Valberedningen genom Anders Östlund
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EHEIM-pump till utlottning!
Under vårt decembermöte kommer en
EHEIM-pump att lottas ut bland
deltagarna på mötet!
Varmt välkomna!

Problem med porto!
Förra utskicket kom inte fram som det skulle
till alla och vissa fick hämta ut det på posten.
Föreningen ber så mycket om ursäkt för detta!
Ni som drabbats kan betala in 120 kr istället
för 140 kr som nästa medlemsavgift, eller ta
kontakt med vår kassör för ersättning.
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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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Kalendern

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