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EXPO STOCKHOLM
1 februari 2014 i Råstaparkshallen

Välkommen till Expo Stockholm! 

I samarbete med  
SHR och SHF

Sveriges Herpetologiska Riksförening arrangerar  
åter igen vinterupplagan av Expo Stockholm 

Lördagen 1 februari, Råstaparkhallen, Sjövägen 58, Solna
Öppet mellan 11.00-15.00

Entrépriser 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 försäljare och medhjälpare tillträde till köp- byt- och säljmässan. 
Medresenärer får uppehålla sig i fiket. Biljettkassan öppnar klockan 11, samtidigt som insläpp till 

köp- byt- och säljmässan. Det går inte att förköpa biljetter utan alla får hålla en plats i kön.
Pälsdjur är inte tillåtna i lokalen. Glöm inte att anmäla er till kvällsarrangemanget!  

Anmälan i formuläret görs på SHR:s sida för Expo och kvällsarrangemang:  
www.shr-herp.com/Expo/

Boka bord redan idag! 
shr-herp.com/Expo

Reptiler groddjur 
spindlar insekter  
        plus massor  

         med tillbehör! 



Kalendern
Arrangemang Datum Övrigt
Expo Stockholm 1 februari Råstaparkshallen, Solna
SHR Årsmöte 1 feb kl. 16 Råstaparkshallen, Solna
SHF Årsmöte 9 februari kl 18-21 Östermalms Föreningsråd
Kryssning till Estland preliminärt 28 mars Ring Patric för bokning 073-6264401

Glöm inte... Kort och gott
-Vid beställning av 
tjocktröjor hör av er till 
Simon 076-235 87 23. 
-Gör din röst hörd! Kom på års-
mötet den 9 februari i Östermalms 
Föreningsråd klockan 18! 
-Kryssningsdags i mars till Pärnu, 
Estland där vi besöker en tropikan-
läggning. Ring Patric för mer info 
073-6264401

Vi vill bli fler...
I vår förening finns i dag 99 medlemmar plus 32 familjemedlemmar och vi  

vill bli många fler. Känner ni någon med samma intresse som vi så rekrytera  
vederbörande! Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen!

Vet man med sig att man inte skickat in 
sin e-postadress så är det hög tid nu. 
De medlemmar som inte meddelar sin 
e-postadress riskerar att gå miste om att 
få Sidvändaren!
Om du i fortsättningen vill ha Sidvän-
daren i pappersform, kontakta oss på:  
info@sthlm.herp.net 
Sista datum för att meddela  
styrelsen är 31 januari. @

Snokenredaktionen behöver artiklar för att 
göra Snoken ännu bättre. Har du något att 

berätta om ditt djur hemma  
eller djur du sett i naturen? Skriv! 

Email till redaktören:  
shr.redaktor@shr-herp.com

Du där!



Kort och gott

Besök vår webshop där du kan köpa  
 NYA t-shirts, muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.se 

Gilla oss på 

Vi har nu t-shirts med nytt fräscht motiv i svart och vitt samt  
nya tjocktröjor i svart. Både t-shirts och tröjor med SHF logo. 

Nyheter i webshoppen

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

Beställningsvara

300:-

150:-

2014
Gott Nytt År alla! 
Du har väl inte glömt att  

betala medlemsavgiften?

  NU ÄR DET

SHR Årsmöte 2014 
hålls direkt efter Expo Stock-
holm. Efter mässan är det fika  

kl. 15.30 och sedan börjar  
årsmötet kl 16.  

Väl mött den 1 februari!

SHF Årsmöte 2014 

hålls den 9 februari på  
Östermalms Föreningsråds  
lokal start kl.18. till kl. 21.  

Vi bjuder på fika samt  
på föredrag. 

Dagordning för SHF:s årsmöte den 9/2 2014

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Avgående styrelses verksamhetsberättelse och  
   verksamhetsplan för 2013
8. Kassörens redogörelse för verksamhetsårets ekonomi  
   jämte bokslut samt revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Val av ny styrelse
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Ledamöter
- Suppleanter
- Redaktör
11. Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår
12. Val av valberedning till kommande verksamhetsår
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande



Stockholms Herpetologiska Förening Box 38320 110 64 Stockholm 
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 2013  

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

TerrZoologiska 
Medlemmar i SHF erbjuds 10% rabatt på hela sortimentet hos TerrZoologiska. Ta med Sidvändaren för 2013 och visa upp i 

kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Palmfältsvägen 15, vid Globens tunnelbanestation.

Medlemsrabatter

Julmiddag 

Fotografier © Syrene Madde Falck 

Rapport från årets Husdjursmässa
Mellan den 3 och 6 januari deltog SHF på Husdjurs-
mässan med en monter på 150 kvm.
Montern lockade många människor, både barn 
och vuxna var nyfikna på de exotiska djuren som 
ormar, ödlor, sköldpaddor, groddjur, spindlar, 
skorpioner och insekter av olika arter i vackert 
inredda terrarium. Förutom att man kunde be-
kanta sig genom att klappa på en orm eller ödla 
så fanns möjligheten att fotografera sig med en 
kungsboa runt halsen och få ett utskrivet diplom.  
Tack för detta års Husdjursmässa så syns vi nästa år 
igen!

Angelika Byström

Till: AVS: 
 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320  
110 64 Stockholm 


