Killiposten
ett nyhetsbrev från SKS
nr 2 2022
av Anita Persson

Hej allesammans,
Så är det dags för ett nytt nummer av Killiposten och jag hade egentligen tänkt skriva något om att våren är här
och att det snart går att få ut fiskarna i trädgården. Men idag (den 7 april) är det regn och rusk men som tur är
så snöar det åtminstone inte som det gjorde igår, så än känns det som om våren är långt borta. Men rätt vad
det är så kommer värmen och man kan börja planera lite mer för vilka fiskar som skall få komma ut i baljor i år.
Det märks att allt börjar bli lite mer normalt nu med alla fiskaktiviteter, i söndags hade både Haninge
Akvarieförening och Malmö Akvarieförening auktion. Det var många som var med på auktionen i Malmö och
även om del utrop gick för höga priser så kunde man göra en hel del fynd både på själva auktionen men även
på det fasta bordet där det bland annat såldes växter, foderkulturer och tillbehör.
Ni som kommer delta i olika fiskaktiviteter såsom olika auktioner och mässor, hör gärna av er så kan vi göra
reklam för aktiviteterna både här i Killiposten och på SKS web.
Även ute i Europa har de olika fiskaktiviteterna kommit igång nu och längre ner hittar ni datum till de
europeiska utställningar som har blivit utannonserade hitintills.
Killibladet
Vi håller på med den sista korrekturläsningen av Killibladet nr 1-2022 nu och förhoppningsvis går den snart i
tryck och kan skickas ut till er.
Vi behöver mer material till Killibladet, så varför inte skriva ihop något om fiskarna i era akvarier eller kanske
om någon trevlig akvarieaffär som ni har besökt.
SKS utställning 2022
Vår utställning är den 2-4 september i Södermalms Akvarieaffär i Stockholm. Det kommer vara årsmöte och
föredrag på lördagen och den sedvanliga auktionen på söndagen. Mer information om helgen kommer att
komma längre fram. Jag hoppas vi ses på utställningen.
Årsmöte 2022
SKS årsmöte är lördagen den 3 september. Information om klockslag och plats kommer längre fram.
Ni som känner för att hjälpa till med arbetet med föreningen och att utveckla föreningen framåt kan höra av sig
till någon i valberedningen: Henning Ravn, e-post hravn@youmail.dk och Alf Persson, e-post alf@alfanita.se
Utställningar i andra europiska killiföreningar.
KFN: 8-10 april på De Schildkamp i Asperen, Nederländerna.
Mer information finns på www.killifishnederland.nl
SEK: 22-24 april i El Cuervo de Sevilla i Spanien.
Mer information finns på www.sekweb.org
DKG: 26-29 maj i Kronach, Tyskland.
Mer information finns på www.killi.org/dkg

SKS: 2-4 september i Södermalms Akvarieaffär, Stockholm, Sverige
Mer information finns på www.killi.dk
CZKA: 23-25 september i Prag, Tjeckien.
Mer information finns på www.killi.cz
KCF: 23-25 september i Cublize, Frankrike.
Mer information finns på www.killiclubdefrance.org
APK: 13-15/10
Mer information kommer at finnas på www.apk.pt
Medlemsavgiften 2022
Det är hög tid att betala medlemsavgiften för i år och ni som inte har betalt den har fått ett mail från Mogens
denna vecka.
Medlemsavgiften löper per kalenderår 1/1-31/12. Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet den 6/9 2020 till
35€. Kursen som gäller för hela 2022 fastställdes i slutet av november 2021.
Medlemsavgiften för 2022 är:
Swedbank AB (publ) 8214-9,694 348 768-3
Sverige:
350 SEK
BIC SWEDSESS
IBAN SE8180000821496943487683
Svenskt bankgiro 464-0868
Swish: 123 268 95 45
Danmark: Danske Bank 15510004600320
260 DKK
reg 1551 konto 4600320
SWIFT
DABADKKK
IBAN DK21 3000 0004 6003 20
MobilePay: no 441255
Övriga länder:
kan betala via det danska eller svenska bankkontot eller via Paypal.
Paypal:
ta kontakt med Mogens Juhl, e-post mogens.juhl@killi.dk
Glöm inte att skriva DITT EGET namn och adress, samt telefonnummer och e-post-adress.
Ta gärna kontakt med Mogens eller mig om ni är osäkra på om medlemsavgiften är betald.
Adressändring
Glöm inte att meddela er nya adress när ni flyttar. Det händer alldeles för ofta att tidningar kommer i retur på
grund av att ”adressaten har flyttat/adressat okänd” och det kostar dels föreningen mer pengar att skicka
tidningen igen till den nya adressen och det kostar mig arbeta med att leta reda på den nya adressen…
SKS web
På vår hemsida http://www.killi.dk finns mycket information framförallt på medlemssidorna som man måste
vara inloggad för att kunna se. Kontakta Mogens om ni har glömt lösenordet så hjälper han er.
På medlemssidorna finns bland annat vad vi säljer i Butikken och det allra mesta av varulagret finns numera
hos mig i Annelöv. . Ni som vill beställa kan ta kontakt med Mogens mogens.juhl@killi.dk eller med mig
anita@alfanita.se
SKS forum
På SKS web finns även vårt forum, dels på den öppna sidan men även på medlemssidorna. På våra forum är
det tillåtet att lägga ut annonser på vad ni har att sälja, båda fisk, ägg, växter och tillbehör till akvarierna. Glöm
inte att skriva var ni finns och pris och om det är i danska, svenska eller norska kronor. Ni väljer själva om
annonsen bara skall synas för medlemmar eller om alla som läser på hemsidan skall kunna se den.
Lokalgrupperna
Information om när killiträffarna är finns på SKS web www.killi.dk eller fås av kontaktpersonerna.
Killigruppe Jylland

Kontaktperson: Ove Bangsmark, tel. +45 86 15 74 95, e-post: bragesvej14@stofanet.dk
Gruppe København
Kontaktperson: John Rosenstock, tel. +45 31627680, e-post: rosenstock@teliamail.dk
Killigruppe Sydsjælland
Kontaktperson: Jim Hansen, tel. +45 55737097 e-post metteogjim@gmail.com
Killigruppen Skåne
Kontaktperson: Anita Persson, tel. +46 (0)727-133232, e-post: anita@alfanita.se
Killigruppen Stockholm
Kontaktperson: Jan Wester, tel+46 (0)8 4410180 e-post: jan@sodermalmsakvarieaffar.se
Kontaktuppgifter till styrelsen
Ordförande, redaktör för Killibladet och Killiposten, ansvarig för utskick av Killibladet, svensk
kontaktperson:
Anita Persson
tel. +46 727-133232 e-post: anita@alfanita.se
Vice ordförande:
Mattias Wacker
tel. +46 70 5466186 e-post: mattias.wacker@gmail.com
Kassör, dansk kontaktperson, Webbansvarig, medlemslistan och artlistan, ansvarig för Butikken,:
Mogens Juhl
tel. +45 28357781 e-post: mogens.juhl@killi.dk
Sekreterare:
Peter Ingeman Hansen
tel. +45 50305049 e-post peter@nask.dk
Ledamot, ansvarig för layouten av Killibladet:
Volker Münsch
tel. +46 840825912 e-post: volker.muensch@gmail.com
Suppleant: Jim Hansen
tel. +45 55737097 e-post metteogjim@gmail.com
Suppleant: John Rosenstock
tel. +45 31627680 e-post: rosenstock@teliamail.dk
Norsk kontaktman (inte medlem i styrelsen): Hans-Martin Hanslin
e-post: hans.m.hanslin@lyse.net

.

Hoppas ni har en bra vår och att vi ses på vår utställning i september
Många killihälsningar
Anita (som skriver Killiposten) och Mogens (som skickar ut den)

