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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

10 januari kl 18.30
i Templets lokaler
Östermalmsgatan 69

Vi diskuterar

- En stadgeändring
- Verksamheten 2006

Året inleds med en diskussion om föreningens framtida verksamhet och de
ändringar i stadgarna som föreslagits. Se förslag till stadgeändringar som medföljer detta blad. Men som vanligt bjuds det även på fika, trevlig samvaro och
fisksnack!
Välkommen!
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Ordförande har ordet
Hej allihop!
Så nu står det 2006 i almanackan redan. Vad tiden går. Det innebär att vår årliga
julfest gått av stapeln. Kul att se både nya och gamla medlemmar där och tack
Jonas för det kluriga korsordet som fick samtligas små grå att jobba för högtryck.
En diskussion om föreningens framtid kom också upp. Tack för alla synpunkter.
Diskussionen kommer att fortsätta på januarimötet. Årsmötet står för dörren och
vi har en hel del att göra inför detta. Bland annat ska vi rösta om ändringen av
våra stadgar som medföljer detta nummer av SAF-bladet. Läs och ge din röst på
nästa möte. Nästa möte är din chans att hjälpa till att skapa den förening som just
du vill vara med i. Kom och säg din mening.
Vi ses på mötet!
Anna Österman
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Framtiden för SAF
I förra numret av SAF-bladet berättade jag att styrelsen har lämnat ett förslag om att förändra styrelsens
verksamhet. För att räta ut alla frågetecken och kunna ha en konstruktiv diskussion vid nästa möte kommer
här en genomgång om vad förslaget går ut på.
Som jag skrev i decembermötet så går föreslag i korthet ut på detta:
1. Övergång till hemma-hosverksamhet
2. Avveckling av servering och auktionsverksamhet
3. Försäljning av biblioteket
4. Endast elektoniska utskick
1. Hemma-hosverksamheten
Idén med "hemma hos"-möten är dels att vi idag är så få att det är praktiskt möjligt att genomföra och
dessutom sparar vi in lokalkostnaden, dels för att vi ska få chansen att se vad vi i föreningen har i burkarna.
Alla medlemmar som känner att de kan och vill kommer att vara välkomna att ha ett möte. Tanken är att
värden/värdinnan för mötet inleder med att berätta lite om vad det är för fiskar man håller, hur man halkade
in på just dem och andra intressant under avspända former. Du behöver inte ha en kopia av Skansen-Akvariet
hemma för att det ska vara intressant att komma hem till dig. Du kanske har de snyggaste växterna, de rödaste
kardinaltetrorna, det mest praktiska hemlagade fodret eller helt enkelt en smart lösning på hur man döljer alla
sladdar från tekniken i akvariet.
En annan idé var att köra ett föredrag två ggr per år och då samköra med någon annan förening för att hålla
kvar kunsakpsdelen och locka nya människor till hobbyn.
2. Avveckling av serverings- och auktionsverksamhet
Om detta förslag går igenom så kommer föreningens behov av pengar inte vara lika desperat som det har varit
tidigare i och med att vår största utgift lokalhyran försvinner. Storauktionen, som tidigare varit en säker
inkomstkälla, har på senaste tiden dragit in allt mindre pengar samtidigt som det funnits allt färre medlemmar
som jobbar. Anledningen till den minskade inkomsten är troligen att de andra Stockholms-föreningarna idag
kör två auktioner per år. Tidigare var vi ensamma på våren. Vad gäller auktionerna på mötena så kommer det
finnas möjlighet att sälja/köpa/byta prylar med varandra, om man vill efter annons i utskicket.
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Vad gäller serveringen, så kommer det i framtiden vara upp till värden/värdinnan för "hemma hos"-mötet om
och vad han eller hon vill servera. Troligen kommer viss ekonomisk ersättning utgå. Det kommer dock inte
behövas stora åthävor, en kopp kaffe och en macka duger gott.
3. Försäljning av biblioteket
Under hösten och även våren har efterfrågan på lån i biblioteket varit försvinnande liten. Böckerna tar
dessutom mycket plats. De kommer därför om förslaget går igenom att säljas eller auktioneras ut till
medlemmar och ev. andra föreningar. Vad gäller föreningens kompletta samling av tidskriften "Akvariet" är
planen att donera dem till Naturhistoriska Riksmuseet, vilka har intresse av dem och tidigare hjälpt
föreningen.
4. Enbart elektroniska utskick
Det som gör att SAF-bladet är en tung uppgift är att det ska skrivas ut, vikas och stoppas i kuvert varje
månad. Det kostar också föreningen c:a 5 kr/medlem att skicka ut dem. Planen med enbart elektroniska
utskick är att spara tid och logistik. Dessutom avgår vår redaktör efter februari-bladet och om inte en ny
redaktör anmäler sig kommer det arbetet att ligga på
ordföranden. Utskicken kommer då reduceras till att berätta var och när möten kommer att ske samt
eventuellt program. SARF-aktuellt kommer delas ut på aktuellt möte och de som inte hämtas kommer att
hamna i pappersinsamlingen.
Varför kom detta förslag upp?
För att föreningen ska överleva, för att minimera det som är jobbigt med att sitta i styrelsen i Stockholms
Akvarieförening och ha kvar det som är roligt.
Tycker du att det här förslaget var genialiskt eller helt uppåt väggarna? Har du idéer om hur det kan
utvecklas? Sitt inte och håll inne med dem. Kom till mötet och dela med dig! Vi vill höra allting. Ris, ros och
framförallt hur du vill ha din förening!
/Anna Österman
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Kallelse till årsmöte
SAF kallar till årsmöte tisdagen den 7:e februari kl 18.30
i Templets lokaler, Östermalmsgatan 69. Årsmötet sker i
samband med ordinarie föreningsmöte.

Har ni sett att hemsidan ändrat utseende? Ta en titt!
www.stockholmsakvarieforening.se
SAF tackar vår nya webmistress!
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http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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