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Hej på er alla!
Då är det februari. För oss innebär det också att det är dags för årsmöte. Vi
kommer att gå igenom årets ekonomi och höra verksamhetsberättelsen.
Personval skall vi göra och här presenterar jag valberedningens förslag.
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Följande uppdrag har ett år kvar på sin mandattid: vice ordförande, kassör,
redaktör och revisorer.
Alla uppdrag har valberedningen lämnat förslag till så nu är det årsmötets tur
att säga sitt.
Väl mött på mötet.
Hälsningar
Christer Norberg

Årets första möte
Januarimötet 2017 hölls i klubblokalen den 9 januari och blev en livlig
diskussionskväll. Temat för kvällen var problemet med algtillväxt, men frågor
och svar svällde ut åt alla håll inom akvaristik. Bland annat om hur bäst sköta
vattenkvalité och till våra närliggande akvariebutiker.
Mötet inleddes med att ordförande hälsade 16 medlemmar välkomna.
Decembermötets protokoll godkändes. Och tillstånden i våra offentliga
akvarier diskuterades under punkten föreningsfrågor. De tycks fungera bra i
alla tre kommuner, men i Fagersta biblioteks akvarium har inplanterade
neontetror mystiskt försvunnit. En stor mal misstänks ha gjort sig skyldig till
frossandet.
Akvarienöten den här månaden handlade om vattenkunskap. Från det minsta
lilla till de stora perspektiven. I Sverige - fick vi veta - konsumeras totalt
niohundra miljarder liter vatten årligen. Den som kunde mest om vatten
visade sig vara ordföranden Christer Norberg.
I och med detta var kvällens tema alger upp till funderingar. Och
diskussionen blev minst sagt livlig, som inledningsvis nämnts.
Christer Svennbergs morotskaka och fika satte slutligen punkt för debatten.
Under den följande auktionen bytte tre fiskar ägare. Två siamesiska algätare
som är bra på hålla alger stången och en doktorsfisk som kan hålla fötter
fina. De klubbades för trettio riksdaler. Ett fyndpris.
Kvällens video handlade om predatorerna och deras jakt på föda i havens
bränningszoner.
Under kvällens bingoomgång var det Ingvar Sjölund som tog hem full bricka
och en trivsam akvariekväll avslutades.
Vid protokollet/ Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
Föreningsfrågor
- Hemsida? Facebook?
- Bibliotekariens uppgift
- Lotter
- Akvarier
- Majmötet
Årsmötesförhandlingar
Akvarienöten där Ulla frågar om levandefödande tankarpar
Fika och lotteri.
Auktion
Kvällens tema: Hur man startar ett akvarium
Film
Frågelåda
Bingo!
Kvällens bagare
Weberg

Kom ihåg auktionsgods!
---------------------------------

De senaste åren har vi spelat bowling som
säsongsavslutning. Nu har vi stött på patrull.
Hallen är upptagen på vår normala mötesdag.
Hur gör vi? Två alternativ finns: Flytta mötet till
en vecka senare eller annan aktivitet. Vi
diskuterar vidare på mötet.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta: Helmut Hoffmann 0223-128 47
Ansvarig för biblioteksakvariet Norberg: Ove Molander 0223-221 52 och Svante Ramström 070-3973644
Ansvarig för akvariet vårdcentralen Norberg: Lennart Sjölund 0223-210 2525
Ansvarig för akvarierna på vårdcentralen och kommunen i Skinnskatteberg: Westmans 0222-151 78
0223

Akvarienöten januari 2017
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Vad är det största rinnande sötvattenkällan på jorden?
1. Amazonfloden
Vatten förekommer i tre former. Vilken har största densiteten (tätheten)?
2. Flytande vatten
Vattenmolekylen har normalt hur många atomer i sin uppbyggnad?
2. Tre
Vatten är ett utmärkt lösningsmedel. Vilket av följande löses inte i vatten?
2. Fett
Ordet vatten har sitt ursprung från:
x. Indoeuropeiskan
Från de afrikanska sjöarna kommer många populära akvariefiskar, men vad
vet vi om pH-värdet i de båda sjöarna?
2. Högst i Tanganyikasjön
Vad kostar det att ”göra” en liter vatten i kommunala reningsverk?
1. 4 öre
I Sverige är vi välförsedda med sötvatten, hur mkt vatten använder vi årligen?
1. 900 miljarder vatten
Hur stor del av allt vårt sötvatten använder vi till dricksvatten?
x. 1 procent
Hur stor del av jordens vatten finns i floder, sjöar och dammar?
1. Mindre än 1 procent

Frågorna gjorda av: Christer Nyman

Akvariefiskar – en levande hobby.
Fagersta Akvarieförening startad 10 januari 1971
Fagersta Akvarieförening: c/o Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
E-mail: fagersta.af@telia.com
Hemsida: fagerstaaf.se
Ordförande:
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Bibliotekarie
Redaktör
Hustomtar

Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66, 070-5114480
Ingvar Sjölund, Kornettgatan 21A, 737 48 Norberg
0223-204 83
Christer Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Christer Nyman, Fagerstavägen 51, 738 32 Norberg
073-917 91 48
Helmut Hoffmann, Aspvägen 8, 737 45, Fagersta
0223-128 47
Lennart Sjölund, Solbacksallén 14c, 738 31 Norberg
0223-210 25
Maria Johansson, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66
Inger Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Britta och Krister Weberg, Bragevägen 17d, 737 45 Fagersta 0223-712 15
Webbmaster Douglas Norberg, Ringvägen 18, 737 41 Fagersta
076-790 23 09
Ordinarie månadsmöte hålls första helgfria måndagen i varje månad (om ej annat meddelats) kl 19:00
i klubblokalen, Allévägen 3, Västanfors, Fagersta. Sommaruppehåll under juni, juli och augusti.
Föreningens medlemsblad FISKBITEN kommer ut september – maj till alla medlemmar. Den skickas
på begäran även till andra intresserade.

Medlemsavgift för 2017: Seniorer 150 kr, ungdomar och familjemedlemmar 75 kr. Familjeavgift 260 kr.
Avgiften betalas direkt till kassören på ett föreningsmöte eller sätts in på bankgiro 327-8348.

