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Gott Nytt År alla!
2 0 1 5  NU ÄR  

 DET  

Du glömmer väl  

inte att betala  

medlemsavgiften?

Expo Stockholm 31 januari 2015 
Råstaparkhallen,  
Sjövägen 58, Solna

Sveriges Herpetologiska Riksförening 
arrangerar vinterupplagan av Expo 
Stockholm, en köp- byt- och säljmässa 
för grod och kräldjur, terrarietillbehör 
och mycket mer.  
SHR håller i samband med mässan ett 
årsmöte.

Klockan 11.00-15.00 

Entré
0-7 år: 10:-
8-15 år: 40:-
Vuxen: 70:-
SHR medlemmar: 10:-

10 kronor från varje entréavgift kommer 
att skänkas till ett bevarandeprojekt.

 
Innan klockan 11.00 har endast för-
säljare och medhjälpare tillträde till 
köp- byt- och säljmässan. Medresenärer 
får uppehålla sig i fiket. Biljettkassan 
öppnar klockan 11.00, samtidigt som in-
släpp till köp- byt- och säljmässan. Det 
går inte att förköpa biljetter utan alla får 
hålla en plats i kön.

Det blir inget traditionellt kvällsarrang-
emang denna gång utan ett kvällsmingel 
med medhavd dryck och mat för den 
som önskar.
Det blir däremot sedvanligt lotteri och 
allmänt trevligt herpetologiskt prat!

Pälsdjur och fåglar är inte tillåtna i 
lokalen.
 
Gå till shr-herp.se/expo för mer info!



 Viktigt!

Kalendern
Datum Arrangemang
31/1 Expo Stockholm. SHR arrangerar.

8/2 SHF Årsmöte kl. 18:00-21:00 Lokalen är Östermalms föreningsråd på Valhallavägen 
148. Mer info kommer

27-29/3 Kryssning till Helsingfors, Högholmen där vi besöker ett tropikarium. Mer info 
kommer

13/6 Avslutningsfest. Mer info kommer!

26/9 Expo Stockholm. SHF arrangerar. Mer info kommer!

Du besöker väl  oss på webben?

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 skick-
as till oss att lagras skyddade på  
terrariedjur.se:s server. 
Uppgifterna får ej distribueras till 
tredje part utan skriftligt godkän-
nande från oss och de hanteras som 
tidigare av vår medlemsansvarige. 

Syftet med detta är att underlätta medlems-
hanteringen, kunna göra utskick med fören-
ingsinformation i form av t.ex.  nyhetsbrev, 
samt att erbjuda våra medlemmar tillgång 
till funktioner på terrariedjur.se  som en-
dast 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 fri-
villigt. 

A n v ä n d a r n a m n e t  
kopplas till dig genom e-post-
adressen som uppges vid  
registrering, det är därför viktigt att du upp-
ger en korrekt e-postadress vid inbetalning-
en till oss och använder samma e-postadress 
när du registrerar din användare på terra-
riedjur.se.
Medlemmar som har en användare på ter-
rariedjur.se kopplad till sin e-postadress 
kommer att få en text vid sitt användar-
namn 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  be-
skrivna behandling av dina personuppgifter.

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.



BESÖK VÅR WEBSHOP  
där du kan köpa  

NYA t-shirts,  
muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.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 snart mer 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 

20:-/st

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

50:- 
180:-/4 st



Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

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

Hökarängens Zoo
Medlemmar i SHF erbjuds 15% rabatt på hela sortimentet (ej foder) hos Hökarängens Zoo. Ta med Sidvändaren för 2014  

och visa upp i kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Hökarängsplan 9, vid Hökarängens tunnelbanestation.

Husdjursmässan 2015
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