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Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

2 0 1 5  NU ÄR  

 DET  

Du glömmer väl  

inte att betala  

medlemsavgiften?

En Houtenresa till Snake Day är planerad  
håll ögonen öppna för mer info om ni vill åka med! 

Sommarfest!  
13 juni 

Judarnsjön med salamanderexkursion  
Vi möts upp kl. 15:00 på Åkeshovs tunnelbanestation.  

Gemensam vandring till salamanderdammen  
följt av grillning, brännboll och trevligt sällskap! 

Föreningen bjuder på korv och dricka 
  

Mer info: info@sthlm-herp.net



 Viktigt!

Kalendern
Datum Arrangemang
7/6 Städdagen - föreningens städdag av lokalen, Vi bjuder in föreningens medlemmar för 

en hjälpande hand och trevligt umgänge. Möts upp utanför Råcksta T-banestation strax 
innan kl. 10.

13/6 Sommarfest med salamanderexkursion. Mer info på sida 1!

29/8 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. Mer info kommer!

September Expo Stockholm - mer info kommer! 

Oktober Medlemssymposium  - mer info kommer! 

December Julfest - mer info kommer! 
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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 
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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

Rikslägret 2015

Vi var nio SHFare som åkte ner till Ottenby, Öland för att delta på det 
årliga SHR Rikslägret som denna gång arrangerades av Smålandsfören-
ingen.  
Under lördagen lyssnade vi på ett antal bra och intressanta föredrag  
som alla hade temat groddjur för just denna dag, 26 april, är Save the 
Frogs dagen som även uppmärksammas internationellt. På kvällen leta-
de vi grönfläckig padda, umgicks och grillade. På söndagen begav vi oss 
ut och herpade på ett antal lokaliteter runt om på ön och lyckades hitta 
bl.a. hasselsnokar samt långbensgroda med mera!  
Om ni ännu inte varit med på ett läger så passa på nästa år! 

Text & bild: Lennart Pettersson


