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Rapport från SEFs årsstämma den 5 juni 2010
SEF:s årsstämma genomfördes den 5 juni i anslutning till det Tjugoförsta Entomologmötet på
IOGT/NTO:s kursgård Aspan utanför Ronneby i Blekinge. Värd för årets möte var Föreningen
Sydostentomologerna som också kommer att presentera en utförlig rapport i ET samt på vår
hemsida.
Årsstämman genomfördes planenligt. Till ny styrelseledamot efter Bert Gustafsson valdes Hans-Erik
Wanntorp medan Sanne Godow-Bratt och undertecknad omvaldes. Den avgångna styrelseledamoten
Bert Gustafsson samt SEF:s tidigare ordförande Kjell Antonsson som avgick under mandatperioden
avtackades med var sin originalmålning med fjärilsmotiv som skänkts till föreningen av entomologen,
konstnären och illustratören av Nationalnyckeln, Roland Johansson.
Den fråga som föranledde den längsta diskussionen handlade om nödvändigheten att öka antalet
prenumeranter av Entomologisk Tidskrift. De senaste åren har utgivningen gått med underskott
vilket förstås inte kan fortsätta. Alla närvarande var ense om behovet av kraftansträngningar för att
intressera flera, inte minst bland lokalföreningarnas medlemmar att prenumerera på ET. Styrelsen
fick bl. a. i uppdrag att skyndsamt framställa en folder som presenterar ET och som kan användas vid
värvning av prenumeranter.
Vidare beslutade årsstämman att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med lokalföreningarna tillsätta
en arbetsgrupp för att göra en översyn av Entomologens Budord samt utvärdera insamlingsstoppet
av veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge.
Lokalföreningarnas årsavgift till SEF och prenumerationsavgiften för ET beslutades vara oförändrade.
Till mottagare av årets markägardiplom har styrelsen utsett Anneka Andersson, ägare av sandheden
Källheden på Öland som hon på eget initiativ vårdat under många år för att gynna insektsfaunan.
Diplomet kommer att överlämnas senare i sommar.
Nästa års värd för Entomologmötet är Västsvenska Entomologklubben som avslutningsvis hälsade
deltagarna välkomna till västkusten 2011.
Hans Karlsson
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Några intressanta skalbaggsfynd under årsmötet
Laccophilus poecilus – EN

En dykare som bara är funnen i Blekinge under senaste seklet,
dock 1x i Skåne 1970. Listerby, Östranäs, i stort antal.

Hydroporus neglectus

En dykare som är ny för Blekinge.

Dermestes frischii

En änger som hittades i torra resterna av en död svan på
sandstrand, Kålviken. Följearter var D. murinus och Thanatophilus
sinuatus.

Synchita variegata – NT

Barkbagge som är knuten till gammal bokskog. Knuten till död
bokved med dynsvamp där larvutvecklingen troligen sker.

Pyrrhidium sanguineum – NT

Rödhjon. Flera ex funna av denna vackra långhorning vid
förläggningen i ekved.

Chrysolina gypsophilae – NT

En bladbagge som togs vid förläggningen på Aspan på
gulsporreplanta, leg. Gunnar Sjödin. Larver av troligen denna art
funna av Mats Jonsell på gulsporreblad.

Coniocleonus hollbergi – VU

En vivel som ansågs försvunnen från Blekinge i nya Rödlistan
2010. Gökalv parkeringsplats, springande på gruset.

Corticeus unicolor

Enfärgad barksvartbagge. Bokskogen S om Aspan

Synchita variegata – NT

Bokskogen S om Aspan

Cryptocephalus bilineatus – NT

Strandängarna vid Bredasunds östra strand

Anoplodera sexguttata – NT

Sexfläckig blombock. Gärestad

Onthophagus nuchicornis – NT

Rakhorndyvel

Några intressanta fjärilsfynd under årsmötet
Ancylis paludana – NT

Sumpvialsikelvecklare var tidigare endast känd från några platser
med flacka strandängar med kärrvial längs landhöjningskusten vid
nordligaste Bottenviken. Två exemplar påträffades vid Bredasund i
Gö NR. Förekommer även i Danmark.

Parnassius mnemosyne – EN

Besök på en av länets rikare lokaler. 5-8 individer obeservades,
fotograferas och märktes av Anders
Brattström som följer artens utveckling på
uppdrag av länsstyrelsen.

Andra intressanta fynd
Myopa pellucida – NT

Stekelfluga funnen vid Göholm

Gibbaranea gibbosa

Spindel med få fynd i Sverige. Detta fynd i Aspan är det andra
fyndet i Blekinge

