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Fiireningsmeddelanden

Riksfcireningen
Till Sveriges Entomologiska Fiirening er nedan-
stiende ftireningar anslutna. Styrelsen fiir riks-
fcireningen bestAr av en ledamot jamte suppleant
frAn varje lokalforening: Lars Hedstrttm (ordf.),
Bjiirn Cederberg (v. ordf.), Sten Jonsson (sekr.1,
G<iran Andersson, Hugo Andersson, Roland
Bergman, Lars Brundin, Bengt Ekengren (kas-
sdr), Bengt-Olof Landin. Anders Nilsson, Ola
Nilsson och Edvard Sylv6n. Adjungerad: G6ran
Nordlander, huvudredakt6r f,tir Entomologisk
Tidskrift.

Riksf<ireningens uppgift iir att framja entomo-
login i Sverige bl a genom att utge en fdr de
anslutna f<ireningarna gemensam tidskrift En-
tomologisk Tidskrift - att stridja lokalf<ireningar-
na samt att i ovrigt sprida kunskap om entomo-
login.

Lokalfcireningarna
Fcir medlemskap i lokalforeningen tag kontakt
med sekreteraren i lokalloreningen (se nedan).

Entomologiska fiireningen i Dalarna

Styrelse och .fhnktioniirer. Bjorn Cederberg
(ordf.), Jan-Olov Brorklund (sekr.), Thomas Falk
(kassiir), Roland Bergman (ordf. suppl.), Hans
Hedin (sekr. suppl.) och Barbro Falk (kassdrs-
suppl.). Lokalredaktircr. Bo Lflngstriim och
Jan-Olov Bj<irklund (suppl. ).
,4rlress. Bj6rn Cederberg. Kristinebergsgatan 5

E,772 00 Mora. Postgiro 2 4429-3.
MedlemsavgiJi.20 kronor per ir, 1'rir skolung-
dom l0 kronor per Ar, tamiljemedl. 5 kr per flr.
Verksamhet. Fcireningen har sammantrAden med
f'tiredrag, samt exkursioner. Viss entomologisk
materiel tillhandahilles (hittills nilar och in-
sektsaskar). Fiirfragningar om ftireningen och
f<irslag om dess verksamhet mottas i f,iirsta hand
av ordfiiranden tel. 0250/ 169 l8 och sekreteraren
02431601 64.

Entomologiska ftireningen i Stockholm

Styrelse och .lhnktiottiircr. Edvard Sylvdn
(ordf.), Stig Torstenius (v. ordf.). Lars-Ake Jan-

zon (sekr.), Lars Brundin, Carl-Cedric Couli-
anos, Bert Gustafsson, (skattmastare och distri-
but<irt, Karl-Johan Hedqvisr, Lars Imby (suppl.r
och Per-Inge Persson (suppl.). Lokalredaktijr.
Edvard Sylv6n.
,4dress. Entomologiska fiireningen, Naturhisto-
riska riksmuseet, Sektionen f<ir entomologi. Box
50007, lM 05 Stockholm. Postgiro 5 42 t3-4.
Medlemsat'giJi. l0 kronor per 3r.
V e r k s tt m h e t. Fiireningen har sammantriiden med
fiiredrag och meddelanden en ging i mlnaden
den sista m&ndagen januari-april, septem-
ber november. I anslutning till sammantrddena
bestimningsservice av insekter i m&n av tillgAng
pi specialister. Fdrsiljning av nSlar och mikro-
stift. Exkursioner som regel en gflng pi v&ren
och en ging pi htisten. Ftirfrigningar om fdren-
ingen " riktas llmpligen till sekreteraren,
Lars-Ake Janzon, eller distributiiren, Bert Gus-
taf\son, beda vid Naturhistoriska riksmuseet,
Sektionen fdr entomologi, 3 tr., 10405 Stock-
holm, rel. 08-15 02 40/250.
Pu bli kationer. Svensk lnsektfauna, Handledning
f6r insektsamlare, F<ineckning <iver Sveriges
storfiarilar, Fiineckning tiver Sveriges smifii-
rilar, ildre irgAngar av Entomologisk Tidskrit't.

Entomologiska ffireningen i Uppland

Styrelse ot:lt Jhnktioniirer. Sten Jonsson (ordf.),
Lars Hedstriim (sekr.), Ake Lindelijw (kassiir),
Mats Jonsell, Klas Lejfelt. Ake Holm (suppl.),
Henrik Wallin (suppl.) och Staffan Wiktelius
(suppl.). Lokulreduktiir. Bo G. Svensson.
Entomologisk ntuteriel. Lars Hedstrom, tel
018114 5224.
,4dress. Entomologiska frireningen, Entomolo-
giska avdelningen, Box 561, 751 22 Uppsala.
Postgiro ti4 05 l4-4.
Medlemsat'gift. 20 kronor per ir, ftir skolung-
dom l0 kronor per fir.
Verksamhet. Allminna sammankomster med fii-
redrag eller motsvarande hills normalt den t6rsta
tisdagen i varje m&nad under viren (anuari-maj)
och den f6rsta onsdagen i minaden under hdsten
(september<lecemberl. Exkursioner f6retas
minst en ging pi vfiren och en gflng pi hiisten.
Foreningen formcdlar fiirsiiljning a\ viss ento-



mologisk materiel till medlemmarna. F6rfrig-
ningar om ftireningen och fdrslag om dess verk-
samhet mottas i f<irsta hand av ordf6randen
(Aspdungevigen 10, 743 00 Storvreta tel. 0lti/36
64 63) och sekreteraren (Nhckrosgatan I C,
7-54 37 Uppsala, tel.0lti/2-5 75 -57).

Entomologiska siillskapet i Lund

Styrclst oth J nktioniirtr. Per Douwes (ordf.),
Bengt-Olof Landin (v. ordl.), HuBo Andersson
(sekr.), Ingvar Svensson, Alan Dufberg, Erik
Tham. Kjell Ehnbom och Christian lrhammar
samt Vera Ulver (kasscir och distributiir). lokal-
redakti)rer. Hugo Andersson och Ronny Larsson
(suppl. ).
.Adrc,ss. Entomologiska sillskapet, Zoologiska
institutionen, Helgonavdgen 3,223 62 Lund. tel.
046/10 93 34 eller 1095 82. Postgiro 99339-4.
Me dlt,nsargiJi. l5 kronor per ir.
l'erksunthet. Allmhnna mtiten med ftiredrag och
meddelanden en ging i mAnaden (vanligen sista
fredagen i minaden) under september-maj samt

en exkursion p& v6,ren.

Norrlands Entomologiska Ftirening

Styrelse och .lirnktioniirer. Ola Nilsson (ordf.),
Lennart Johansson (sekr.), Siiren Berggren (kas-

sdr), Ingegerd Eriksson, Gunnar Isaksson, An-
ders Nilsson och Roger Pettersson. Lokalredak-
,dr. Roger Pettersson.
,4dress. Norrlands Entomologiska Forening, Box
2083, 900 02 Umei. Postgiro 46 52 88-9
Medltmsargi.ti. 35 kr/ir, i denna avgift ingirr
prenumeration piL Natur i Norr (se nedan), skol-
ungdom 10 kr/ir.
Verksamhet: Allmdnna sammankomster med fci-

redrag normalt 1 g&ng/minad, ibland exkursio-
ner. I anslutning till sammankomsterna bestem-
ningsservice. Inventeringar av den norrliindska
insektsfaunan. Normalt hllls en kurs per ir vars
inneh l bestims utifrin medlemmarnas intresse.
Forfrigningar om f6reningen och dess versamhet
kan stlllas till ordftiranden Ola Nilsson (Gnejsv.

2 C.902 42 Umei. tel.090/19 59 36).
Publikation. Ftireningen ger tillsammans med
Vasterbottens Botaniska Forening ut en tidskrift
kallad "Natur i Norr". Inneh let behandlar fau-
na och flora i Norrland. TidskriUen kommer ut 2
ggr/ir. Medlemsavgiften i t'iireningen ger auto-
matiskt prenumeration, men man kan ocksi pre-
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numerera bara pfl tidskriften till en kostnad av 40

kr/3r.

Viistsvenska entomologklubben

Styrelse och .funktioniirer. G<iran Andersson
(ordf.), Torkel Hagstrdm (sekr.), Bengt Eken-
gren (kassiir), Ingeborg Levinsson, Jan Jonasson

och Ted von Proschwitz (distributiir). Loktlre-
daktiirer. Chester Svensson och Bengt Gunnars-
son (suppl.).
.4dress. Vistsvenska entomologklubben' Na-

turhistoriska museet, Box 7283, 402 35 G6tc-
borg, tel. 03U14 00 95. Postgiro 7247 78-6.
Metlle msavgiJi.20 kronor per 6r, f<ir familjemed-
lem 5 kronor per ir.
Verksamhet. Fiireningen har sammankomster
varje minad i form av mtiten eller exkursioner.
Pnhlikation. Ftireningen ger ut det stencilerade
medlemsbladet "AROMIA en doft frin insekt-
vhrlden", som kommer ut med tre nummer om

Sret.

Upprop
Med detta upprop vill vi undertecknade inventera
intresset i Osterg<itland for att bilda en regional
entomologisk forening, som lempligen anslutes

till Sveriges Entomologiska Forening.
En ideell ftirenings verksamhet ar helt avhangig

mcdlemmarnas intressen och vilja att uttrycka
dcssa intressen. Fdreningen blir varken mer eller
mindre dn summan av medlemmarna. Samtidigt
kan kontakten och utbytet mellan medlemmarna
stimulera till nya entomologiska intressen och in-
satser, och fdreningen kan diirvid utgora en rekry-
teringsbas for nya intresserade.

I Ostergotland, med dcss ofta mycket fina och

variationsrika natur, iir mojligheterna stora att

studera och arbeta mcd insekter. Har finns, tror
vi, flera personer som iir intresserade av entomo-
logi. Diirfor vill vi undersdka intresset fdr en for-
ening och beroende pi resultatet fir vi ta stiillning
tillom det armotiverat att arbetavidare med id6n.

Ar du intresserad si sind ett kort meddelande
till vir kontaktman Ulf Karlstrcim, Klingag. 1 ,

603 64 Norrkoping, tel. 0l l/12 97 00 (arb.), 011/

12 73 12 (bost.).
Anders Gdthberg
Ulf Karlstbm
Jan Landin
Ulrik Lohm


