
Sidvändaren
Medlemsblad för Stockholms Herpetologiska Förening - Augusti 2015

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Välkomna tillbaka 
efter semestern!

TILL SKÅNE!
Vi samåker till Skåne den 28:e augusti  

och besöker Expo Syd på lördagen  
med den sedvanliga grodfesten hos Petter på kvällen.  

Vi åker hem på söndag morgon. 
  Dessutom planeras en grodexkursion i omgivningen. 

Intresserade hör av sig till  
Patric på telefon 073-626 44 01.



 Viktigt!

Kalendern
Datum Arrangemang

28-30/8 Samåkning Expo Syd - Dagen innan tar vi gemensamt in på  
vandrarhem, dagen efter mässa med föreningsbord. På kvällen sover 
vi hos familjen Albinson. En grodexkursion på kvällen är planerad.

26/9 Expo Stockholm. SHF arrangerar. Ny bokningsfunktion hos  
Terrariedjur.se inom kort

26/9 Expo Stockholm - mer info kommer! 
17/10 Medlemssymposium  - Föreläsare är bokade -  mer info kommer! 
7-8/11 Samåkning till Norrköping Symposium
December Julfest - mer info kommer! 

1

På Sveriges Herpetologiska Riksförenings 
(SHR) kongress i oktober 2014 togs beslut 
om att inleda ett samarbete mellan SHR 
och communityn terrariedjur.se. 
Detta innebär att från och med 2015 
kommer alla personuppgifter (namn, 
adress och e postadress) som skickas till 
oss att lagras skyddade på terrariedjur.
se:s server. Uppgifterna får ej distribueras 
till tredje part utan skriftligt godkännan-
de från oss och de hanteras som tidigare 
av vår medlemsansvarige. 

Syftet med detta är att underlätta med-
lemshanteringen, kunna göra utskick 
med föreningsinformation i form av t.ex.  
nyhetsbrev, samt att erbjuda våra medlem-
mar tillgång till funktioner på terrariedjur.
se  som endast SHR-medlemmar har 
tillgång till (se förslaget beslutat om på 
kongressen för mer detaljer).

Om du vill kunna komma åt dessa sidor på  
terrariedjur.se behöver du registrera en an-
vändare där,  vilket är kostnadsfritt och frivil-
ligt. Användarnamnet kopplas till dig genom 
e-postadressen som uppges vid registrering,  

det är därför viktigt att du 
uppger en korrekt e-post-
adress vid inbetalningen till 
oss och använder samma e-postadress när 
du registrerar din användare på terra-
riedjur.se. Medlemmar som har en an-
vändare på terrariedjur.se kopplad till sin 
e-postadress kommer att få en text vid sitt 
användarnamn som visar vilken förening 
man tillhör.

Funktionerna för SHR-medlemmar kom-
mer att implementeras successivt under 
2015. Vid inbetalning av medlemsavgift 
för 2015 anser vi att du samtycker till ovan  
beskrivna behandling av dina personupp-
gifter.

Ta kontakt med vår medlemsansvarige om 
du inte vill att dina uppgifter ska registre-
ras, observera dock att detta innebär att 
medlemsutskick inte kommer att kunna 
skickas till dig och att du inte får tillgång 
till SHR-medlemmarnas funktioner på  
terrariedjur.se.



Vi vill bli fler!
I vår förening finns i dag c:a 200 medlemmar och vi vill bli många fler! 

Känner ni någon med samma intresse som vi?  
Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen!

Vi har nu klistermärke med loggan och nya t-shirts. 
Plus massa annat roligt!

Nyheter i webshoppen

Besök vår webshop där du kan köpa t-shirts, muggar, märken och Snokentidningar!  
www.shfwebshop.se 

Vid beställning av tjocktröjor hör av er till Lelle Karlsson 073-973 27 04 
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Kolla vad vi gör på grodkollen.se

GROD
KOLLEN

- grodperspektiv på Stockholms natur



Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
c/o Byström, Ankdammsgatan 24 A, 171 43 SOLNA 

POST

Stockholms Herpetologiska Förening, c/o Byström, Ankdammsgatan 24 A, 171 43 Solna  
Email SHF: info@sthlm-herp.net  Email Sidvändaren: shfredaktor@sthlm-herp.net 

Medlemsavgift: 280:- år. Stödmedlem: 140:-år. Familj: +25:- år och familjemedlem Plusgiro 230230-5 
På webben: sthlm-herp.net På Facebook: facebook.com/stockholmsherpetologiskaforening

EXPO STOCKHOLM
Mässan kommer att hållas den 26 september  
i Stockholms Hundsportcenter Runsavägen 10 Upplands Väsby

Expot är öppet för besökare kl. 11:00 - 15:00
Försäljare släpps in redan vid 8:00 (eller tidigare vid behov)
Kvällsarrangemanget börjar kl 19:00.
 
Vi kommer även ha en minibuss som kör besökare från Upplands Väsby station till 
mässhallen följande tider:
Upplands Väsby station avgår 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Mässhallen till stationen 14:00, 14:30, 15:00

Priser Entré Vuxna: 70 kr
Ungdom, upp till 15: 40 kr
0-7: gratis
Medlem i SHR: 10:-

Priser bord med mera:
Bordshyra: icke SHF medlem 300kr (en entré + stol ingår)
Bordshyra: SHF medlem 200kr (en entré + stol ingår)
El: 50kr Extra stol: 70kr
Kvällsarrangemang: 200kr förköp 
Kvällsarrangemang: 250kr på plats

Eftersom mässhallen ligger avlägset så finns inte någon bankomat i närheten  
så glöm inte kontanter! 

Bordbokningsformulär finns på Terrariedjur.se (under Aktiviteter - Mässor)

Snart dags för


