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Julfest!
16:e december

Välkommen på

Den traditionsenliga julfesten  
kommer ske lördag 16:e december  

med start kl. 17.00. 
 

Medlemmar bjuds på julbord.  
Föranmälan behövs ej, men eventuell  
specialkost får gärna meddelas innan 

via Facebook eller email.  

Östermalms föreningsråd,  
Valhallavägen 148  
Tbana Karlaplan

	  



27 Januari 2018  
Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje 

Öppet för besökare kl 11-15. 

Bordsbokningen är öppen och bokning görs  
på www.terrariedjur.se

Vill du vara medhjälpare under mässan?  
Hör av dig till oss då för mer information. 

Efter mässan kommer riksföreningen SHR  
hålla årsmöte, mer info om det kommer.

EXPO STOCKHOLM

Årsmöte SHF kommer hållas 18:e februari.  
Mer info kommer.

Känner du att du vill vara med i styrelsen?   
Eller har du förslag på möjliga kandidater?  

Maila oss på info@sthlm-herp.net

ÅRSMÖTE2018



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? Tipsa dom om oss!

Kalendern
Datum Arrangemang
16/12 Julfest - Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, Tbana Karlaplan.  

Se sid 1 för mer info.

27/1-2018 EXPO STOCKHOLM. Se förra sida för info.

18/2-2018 Årsmöte SHF. Se förra sida.

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Snart är det nytt år,  
och vi vill påminna om att du redan nu 

kan betala medlemsskap för 2018.  
Betalningen görs per kalenderår.

http://www.sthlm-herp.net/om-shf/
bli-medlem/

2018



Till:

Avsändare: Stockholms Herpetologiska Förening,  
c/o Andersson, Gröndalsvägen 13, 151 65 Södertälje 
 

POST

Stockholms Herpetologiska Förening, c/o Andersson, Gröndalsvägen 13, 151 65 Södertälje
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

MEDLEMSSYMPOSIUMET

 till alla föreläsare samt deltagare  
vid Medlemssymposiumet och kryssning.

Mycket skratt, gemenskap  
och såklart fantastiska föredrag.  

Detta gör vi igen!

Vi vill rikta ett stort tack


