Vårprogram 2019
Norrlands entomologiska förening

Mångfaldskväll
Onsdagen den 6 februari kl 19:00
Samla ihop fjolårets bilder och fynd och kom till mångfaldskvällen där alla
Ectognatha ordningar är välkomna. Bilder och insekter från Parikkala
(NCG), Sandön och Bonkaland (NEF) kan utlovas, en mångfald som även
inkluderar antikvariska historier och överblivna böcker som kan byta ägare.
En kväll på SLU där allt kan hända!
Samling: kl 19.00 övre entrén (lokal Laxen) SLU, Umeå
Ansvariga: Roger Mugerwa Pettersson 070-392 90 11, roger.b.pettersson@slu.se
Folke Gabrielsson folke.gabrielsson@vmfnord.se

Årsmöte
Söndagen den 10 mars kl 13:00
Härmed kallas du som medlem till 2019 års årsmöte för Norrlands
entomologiska förening! Förutom årsmötet där vi bland annat beslutar om
sommarens aktiviteter med föreningen bjuder vi givetvis på fika. Eventuella
övriga kringaktiviteter som föredrag, bokauktioner eller varför inte
insektscharader meddelas senare på föreningens maillista/facebooksida/hemsida.
Samling: kl 13:00 övre entrén (lokal Laxen), SLU Umeå
Ansvariga: Andreas Garpebring 070-325 21 93, agarpebring@hotmail.com
Roger Mugerwa Pettersson 070-392 90 11, roger.b.pettersson@slu.se

UBR – Umeå Bug Race!
Lördagen den 13 april kl 09:30/10:00
Favorit i repris! För andra året i rad utmanar vi fågelskådarna med ett insektsrace i
vårvintertider. Man tävlar i lag om minst två personer om att under två timmar hitta så
många representanter från olika insektsfamiljer som möjligt. Start och målgång sker vid
Brännlands värdshus. Efteråt käkar vi lunch och går genom resultatet.
Samling: kl 09:30 parkeringen vid KBC eller kl 10:00 vid Brännlands värdshus
Ansvariga: Ylva Nordström, 070-597 78 03 nordstrom.ylva.erika@gmail.com
Andreas Garpebring 070-325 21 93, agarpebring@hotmail.com

Vårexkursion till Byskeälven
Lördag-söndag 25–26 maj
De senaste åren har föreningen gjort en helgexkursion med övernattning i
slutet av maj och detta år har vi tänkt ta oss till Byskeälvens inre delar, till
nordligaste delen av Skellefteå kommun. Vi hoppas kunna ha Åselet, ca 2
mil uppströms Fällfors, som bas. Där finns ett deltaland i älven som ser
spännande ut. Uppströms finns forssträckor och nedströms meanderbågar
med sandiga näs i älven. Men vilka småkryp som finns där har vi i stort
sett ingen aning om. Upplagt för intressanta upptäckter! Mer information
kommer senare.
Föranmälan till Sven eller Roger, senast 10 maj.
Ansvariga: Sven Hellqvist, 070-602 37 56, shellq@telia.com
Roger Mugerwa Pettersson, 070-392 90 11, roger.b.pettersson@slu.se

Föreningsinfo
Medlemsavgift 2019
För att betala medlemsavgift för 2019 sätter du in 100 kr på föreningens plusgirokonto 46 52 88 – 9. Glöm inte att
ange ny adress om du flyttat sen senast.
Digital NEF-information
Om du vill ha föreningsinfo från NEF digitalt så kan du anmäla dig till föreningens e-postlista genom att skicka ett
mail till shellq@telia.com. Kom även ihåg att anmäla byte av mailadress.

Hemsida och facebook-sidor
Kolla in föreningens hemsida på www.norrent.se. Har du facebook kan du även besöka och gilla
vår sida på www.facebook.com/Norrlands-Entomologiska-Förening-215073375185627/ och gå
med i vår grupp på www.facebook.com/groups/327054894040368/.

Teckna en prenumeration på Entomologisk tidskrift och Yrfän!
Entomologisk tidskrift är en vetenskaplig tidskrift om insekter och Yrfän är den mer
populärvetenskapliga varianten på samma tema. Båda tidskrifterna ges ut av Sveriges
Entomologiska förening. En årsprenumeration på Entomologisk tidskrift kostar 350 kr och Yrfän
200 kr för fyra nummer. Dessutom finns ett paketpris på 500 kr för båda tidskrifterna.
Prenumeration tecknas genom att man betalar in prenumerationsavgiften på postgiro 6 60 47-2.
Ange att det gäller prenumeration på ET/Yrfän och glöm inte namn och adress. Se mer på
www.sef.nu.

