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1. Presentasjon av styret
Personene som satt i styret gjennom driftsåret 2013, var
- Ragnar Aaserud (leder)
- Martin Hagen (styremedlem)
- Harriet De Ruiter (styremedlem)
- Line Gustavsen (styremedlem)
- Joachim Tørum Johansen (sekretær)
- Hilde Birkeland (kasserer)

Vurdering av eget arbeid for året 2013
Aktiviteten var bra første halvår av 2013, men lite skjedde i
høsthalvåret.
2. Samarbeidspartnere, støttegivere, aktiviteter gjennom året
Støttegivere
SABIMA har bidratt til utlån av lagringsplass på Lilløyplassen.
I påvente av at hovedforeningen skal lansere sider for lokallagene har
Ragnar laget en ny side for Oslo og Akershus. Sidene fungerer godt.
Facebook.
Vi har i 2013 nesten tredoblet antallet følgere på facebook.
Aktiviteter
Februar:
Søndag 10. februar kl. 12.00 – 14.00: Isfiske på Bogstadvannet.
Vi går ut på isen mellom stranda og golfbanen. Se etter banneret.
Det blir en premie til den som får den største fisken. Vi serverer kaffe,
fiskesuppe og boller.

Dette arrangementet er avhengig av været og gode isforhold! Ta
gjerne med egen ispilk hvis du har.
Mars:
12. mars kl. 18.00 – 20.00 : Årsmøte 2013
Årsmøtet vil holdes på Nordre Øyeren Våtmarkssenter. Før selve
årsmøtet vil vi vise lysbildeshowet
«En reise fra Amazonas i sør til Karibien i nord» av Joachim Tørum
Johansen. Mer informasjon
kommer når det nærmer seg årsmøtet.
April:
14. april kl. 10.00-12.00: Sjøfiske – Grill fisken du fanger på
stedet!
Møt opp på Halden brygge (i enden av Haldenveien, 1367 Snarøya).
Det blir innføring i fluefiske, meitefiske og slukfiske. Det oppfordres
til kun å fiske den fisken du selv spiser samme dag. Fersk fisk smaker
alltid best og derfor stiller vi med grill og tilbehør.
Vi lager også suppe basert på dagens fangst, av fisk krabbe, og
tangarter. Se etter banneret.

Stand på Villmarksmessen.
Ragnar Aaserud representerte både lokal og hovedforeningen på
årets friluftsmesse I lillestrøm.

Mai:
26. mai: Biomangfolddagen
Vi vil sammen med SABIMA og mange andre foreninger lage et
arrangement på Lilløyplassen for å markere dagen. Her blir det mye
moro og lærerikt for både små og store. Nærmere informasjon om
oppmøtetid og program vil bli annonsert på nettsidene våre og til
nettsidene til SABIMA.

September:
1-3. september: Marinsamling i Drøbak.

SABIMA arrangerer i samarbeid med Norsk Zoologisk Forening og
Botanisk Forening
marinsamling i Drøbak. Her blir det gode muligheter for å lære mer
om alt det spennend
Flere styremøter har vært arrangert i løpet av perioden.
3. Foreningens økonomi
Regnskap
Hilde presenterer
4. Program for driftsåret 2014
Vårprogrammet sendes ut til medlemmene på mail eller i posten
samtidig med innkalling til årsmøtet.
5. Erfaringer og forslag til det nye styret
Reklamere/annonsere for foredrag minst en uke før tiden.
Vårprogrammet bør være klart senest i desember, og høstprogrammet
i juni/juli.
For styret i Norsk Zoologisk Forening, 11. februar 2013.
Line Gustavsen, styreleder

