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Stadgar fiir Entomologiska Sillskapet i Lund
antagna den 25januari 1980

§ l saliskapets uppgift

Entomologiska SalskapCt i Lund,som stiftadcs
1903 fё r att utgё ra en sammanslutning av ento‐

mologins utё vare och vanneri sё dra Svcrige,har

till uppgift att fratta cntomologins studium spe―

cient inom vart land, samt att fё rcna dcnna ve―

tenskaps utёvare,vinner och gynnarc

§2 Sanskapets ledamOter

sanskapet bestar av arligen betalande ledamё ter,

standiga ledamё ter, korresponderande ledamё ―

ter och hedersledamё tcr.

THI standig ledamot kan endast ttsiSk person

antagas.

Tin korrespondcrande lcdamёter kan ShH‐
skapct pl fOrslag av styrelsen kaHa framstaende

entomologer till ett antal av hё gst tolv.

Till hedersledamё tcr kan Sinskapet pa fbrsiag

av styrelsen ka‖ a personer, som med synnerlig
framging havdat si‖ skapets intressen ener
hёgstお rJinStfullt undcrstё tt det i dess verk‐

samhet Hedersledamёterna kan vara hOgst fyra.

§3 Medlemsavgift

Betalande ledamot erlaggCr en arlig avgift.Nast‐

kommande arsavgift faststalles vid arsm6tet.

Stindigtledamotskap crhalles genom att en gang

for ana eriagga 25 arsavgifter.Korresponderande

lcdam6tcr och hedcrsledamё tcr betalar tt aVgift.

§4 Uttrade ur sanskapet

Medlcm,som trots paminnelsc a erlagt arsav_
gift,anscs ha uttratt ur sallskapet.

§5 Sanskapets verksamhet

Shllskapet skan anordna sanlmankomster och

cxkursioner, bidraga till utgivandet av entomo‐

logiska publikationcr, dela ut stipendier och
prenlier f6r entomologiska undersё kningar samt
vidtaga andra atgarder sOm sallskapet bcslutar.

S11lskapct bёr sammantrada en gang i mana_
den undcr tiden septembcr t o m april,om m匈 ‐

lgt den sista frcdagen i minaden.Vid samman‐

komsterna(S k anmanna rn6ten)halles foredrag,

lamnas meddclanden om ttnd Och iakttagelser av

entomologiskt intrcsse, samt demonstreras en―

tomologiskt material Februarirnё tet ar sa‖ ska_
pets arsm6tc, vid vilket revislonsberattelsen

framlaggcs och val fё rrittas.

§6 Kallelse

Kallelse tin anmint mё te och styreisemё te skall

vara utsand minst 10 dagar fёre den utlysta da‐

gcn Pa kallelscn skall anges tid och plats 16r

sammantradct samt darvid forekonlmande vikti‐

gare arcnden.

§7 Siliskapets styrelse

sanskapets angelagenheter handhas av en bland

sanskapets medleminar vald styrelse,bestaende

av ordf6rande,vice ordfё rande,sekreterare och
fem andraledamё ter.Styrelsen kan adiungera en

ener nera persOner att delta i dess sammantra‐

den. Styrelseprotokoll justcras av ordfbranden

Och dartill utscddjustcringsman och utsandes till

styrelselcdamё terna scnast 14 dagar efter sam―

mantradet. styrelscledamё ter arvoderas enligt
beslutet av SanskapCt

Styrelsen ar beslutsbr nar minst″ ra ledamё―
ter ar narvarandc.

Styrciselcdamot vabes fё r en tid av tvi lr.
Avgaendcledamot kan omvibas.Avgar styrelse―
ledamot fёrc utgangCn av valperioden,vaus vid
S11lskapcts nasta5uandc sammantrade ershttare



Denne intar sin fOretradares avgingsordning.

Ordinarie styrelseval sker vid arsm6tet. Enkel

maiOritet galler Och vid lika r6stetal avgё res ge‐

nom lottning,Val sker genonl ёppen omrё stning,

om inte annat beghrs.

Styrelseval sker sa att ena aret vajes ordb‐

rande, sekreterare och tva ёvriga ledamё ter,

medan andra aret vajes宙 ce Ordbrande och tre

ёvriga ledamё ter.

§8 Sinskapets lansteman

S,1lskapets tiansteman ar kassё r,lokalredaktё r

och bitradande 10kalredakt6r, distributё r samt

sexmastare.Styrelsen utser inom ener utonl sig

kass6r,lokalredaktё rer och distributё r.Sexmas‐

taren utses av Sanskapet.Tianstemannen utses
pa obesthmd dd.Tiansteman arvOderas enligt

beslut av Sallskapet.

§9 ValkOmmitt`

Ordinarie styrelseval och val av revisorer och

revisorssuppleanter fё rberedes av en valkommit―

t6, som utses av Shnskapet vid arsmёtet. Val―

kommitt6n bestar av fyra personer och utser

inom sig ordfё rande, som ar sammankanande.
Kommitt6n skall bresia arsmё tet kandidater till

de poster,som skan besattas.

§10 BeSlut

vid ana beslut, med undantag av sadana som
avser fOrslag till stadgeandring(§  19),ganer en_
kel mttoritet. Vid lika r6stetal har ordfё randen

utsiagsrё st. A1l omr6stning sker ёppet,onn inte

annat begars.

§ 1l Styrelsens aligganden

Styrelsen skan gemensamt ansvara fёr Saliska_

pets ekonoml och f6rvalta dess tillgingar och

fonder, tillse att noggranna rakenskaper fOres

och fattade beslut verkstanes, samt i ёvrigt

ёvervaka att Shnskapets angelagenheter handhas

enligt faststhnda stadgar och beslut.

Ana arenden av vikt skan f6rberedas av styrel‐

sen fёr att understanas sinskapets besiut.

Vid till厳 1ligt iё rfall intrader fё r ordfOranden

vice ordfbranden,c‖ er i dennes franvaro annan

styrelseledamot,fё r sekreteraren annan styreise―

ledamot.
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§12 0rdbranden

Ordfbranden iater sammankana shllskapet och
leder sammantradena,
justerar styeiseprotokol och undertecknar skri―

velser frin Shlskapet samt

representerar Sa‖ skapet nar sa erfordras och ei

annorlunda bestamts.

§ 13 Sekreteraren

Sekreteraren utfhrdar kanelser Och upprattar
fbredragningslistor fOr Sanskapets sammantr五 ―

den,

fёr protokoH vid sammantriden,

kontrasignerar skrivelser fran Sanskapet och

skё ter Shnskapets korrespondens samt

fё rvarar Sh‖ skapets handlingar.

§14 Kassbren

Kassё ren ombesё tter enligt styrelsens direkt市

sanskapets ekonomiska transaktioner. och fOr
noggranna rakenskaper darё ver,

deltager i ana styrelsesammantrttden dar ekO_

nonliska fragor skan behandlas samt

avslutar per kalenderar sallskapets rakenskaper

och haner senast den l februari rakenskaperna
tingangliga fё r revisorerna.

§15 DistributOren

Distributёren utsinder kanelser Och skriveiser

till medlemmarna,

ombesёtter,utsander och brshjer Sallskapets
publikationer,

fёr medlemsf6rteckning samt

deltager i ana styrelsesammantriden dar fragOr

som galler distribution behandlas.

§16 Lokalredakt6rerna

Lokalredaktёren sk6ter Sh‖ skapets publice―

ringsverksamhet i enlighet ined styreisens beslut

OCh
deltager i a‖ a styreisesammantriden dar publi_

ceringsfragor behandlas.

Bitradande lokalredaktё ren bistar lokalredak―

tё ren i dennes arbetc och ersatter denne vid till―

ぬlligt brfa‖ .
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$ 17 Sexmdstaren

Sexmestaren skriter samkvdmen i samband med
Sdllskapets sammantrdden.

§18 Revision

F6r granskning av ShHskapets rakenskaper och

ёvng fbrvaltning utses vid arsm6tet tva revisorer

och tva revisorssuppleanter

Revisionsberittelsen skan fё relaggas sallska_

pet vid arsmё tet.

§19 Stadgeandring

Fёrsiag till stadgeandring Skall skriftligen inlhm‐

nas tili sekreteraren fё r styrelsens yttrande. Fё r

att antagas maste f6rsiaget godkannas med tva

trettedels mttoritet宙 d tva pa varandra bjande
allmanna rnё ten

§20 SIIskapets upp10sning

Upp16ses Sanskapet skall dess tillgangar tillfana

Lunds universitet fё r att efter prё vning anvandas
till understё d at svensk insektforskning. Beslut

om upplё sning maste fattas med tva trediedels

maJoritet vid tva pa varandra fё liande anmanna
moten.

Societas Europaea Lepidopterologica
The Third European Congress of Lepidopterolo-
gy will be held in Churchill College, Cambridge
l3-16 April 1982.

The main theme of this Congress will be:
Lepidoptera ecology and biogeography

with
Conservation of the Lepidoptera

as a subsidiary theme.

Provisional offers of papers on these and other
Lepidopterological topics should be sent as soon
as possible to:
J. Heath
Monks Wood Experimental Station
Abbots Ripton
Huntingdon, Cambs. PElT 2LS
Further details of the Congress will be issued in
due course.

Fauna Entomologica Scandinavica

Fauna cnt.scand.ar en serie bestamningSbё cker
f6r nordeuropeiska insekter och andra land―

arthropoder.Vatte del behandlar en famij eller

annan systematisk enhet och innchiner inledan_

de kapitel om gruppens morfologi, biologi, ut―

bredning etc, bestamningstabencr som leder
fram tll art och kortfattadc bcskrivningar av ala

arterna(utSeende,levnadssatt etc)samt Siutligen

en katalog som visar vatte artSお rekomst i de
olika provinsema i Fennoskandien och Danmark,

i Storbritannien och Nordtyskland. Rikhaltiga
och utmarkta inustrationer underiattar avsevart

bestamningsarbetet. I de delar som behandlar

巧arilar ar alla arterna avbildade.Faunan ar skri_

ven pa engelska

Utgivningen startade 1973 och fciljande nio
delar har utkommit: Stratiomyioidea (Diptera),
Sesiidae (Lepidoptera), Tachydromiinae (Dipte-
ra, Empididae), Sphecidae (Hymenoptera),
Agromyzidae (Diptera), Elachistidae (Lepi-
doptera), Auchenorrhyncha, delvis (Homoptera)
Formicidae (Hymenoptera) Aphidoidea, delvis
(Homoptera)

Ytterligare ett stort antal delar 6r under frirbe-
redande. Den som vill veta mera om denna hrig-
klassiga faunaserie kan kontakta: Scandinavian
Science Press Ltd., Christiansholms Parallelvej
2. DK-2930 Klampenborg, Danmark.


