
Fiireningsmeddelanden

Riksforeningen
Till Sveriges Entomologiska Forening ar nedan-
stiende lokala entomologiska foreningar anslut-
na. Styrelsen fdr riksfdreningen bestir av en leda-
mot jamte suppleant fran varje Iokalfrirening.

Ordinarie styrelseledamOter: Bjdrn Cederberg.
Mora, (ordf.), Ola Nilsson, Umei, (v. ordf.), Sten
Jonsson. Uppsala, (sekr.), Gdran Andersson,
Goteborg, Bcngt-Olof Landin, Lund, och Edvard
Sylvin, Stockholm.

Supplcanter: Bcngt Ekcngren, Goteborg, (kas-
srir), Roland Bergman, Krylbo, Per Douwes,
Lund, Lars Hedstrom, Uppsala, Lars-Akc Jan-
zon, Stockholm, och Anders Nilsson. Umei.

Adjungerad ledamot: Goran Nordlander, Upp-
sala, (huvudredaktor fdr Entomologisk Tid-
skrift ).

Riksforeningens uppgift ar att framja entomo-
login i Sverige bl a genom att utge en for de anslut-
na frireningarna gemensam tidskrift - Entomolo-
gisk Tidskrift - att stOdja lokalf<ireningarna samt
att i dvrigt sprida kunskap om entomologin.

Lokalforeningarna
Fcir medlemsskap ien lokalforening inbetalas
mcdlcmsavgiften pi foreningens postgiro (se ne-
dan). Samtidigt kan prenumerationsavgiften 60 kr
frir Entomologisk Tidskrift inbetalas pi samma
postgirokonto.

Entomologiska fiireningen i Dalarna, do Bjcirn
Cederberg, Kristinebcrgsg. 5 E, 772 00 Mora. Tel.
0250/169 18.
Postgiro 2 44 29-3.
Medlemsavgift 30 kr. skolungd. l0 kr, familje-
medl. 10 kr/Ar.
Styrelse och funktiontirer. Bj<irn Cederberg
(ordf.), Jan-Olov Bjorklund (sekr. ), Thomas Falk
(kassrir), Roland Bcrgman (ordf. suppl.), Hans
Hedin (sekr. suppl.) och Barbro Falk (kassors-
suppl.).
Lokalredaktdrer. Bo Lingstr<im och Bjorn Ceder-
berg (suppl.).
Verksamhet. Foreningen har sammantr6den med

foredrag, exkursioner samt veckoslutskurscr. Viss
entomologisk materiel tillhandahilles (hittills n6-
lar och insektsaskar).
P ub li katio n. Medlemsbladet "lnocellia".

Entomologiska fiireningen i Stockholm, Natur-
historiska riksmuscet, Sektionen fOr entomologi,
Box 50007, 104 0.5 Stockholm. Tel. 0tVl5 02 40
(Lars-Ake Janzon, Bert Gustafsson).
Postgiro 5 42 13-4.
Medlemsavgift 10 krl ir.
Styrelse och funktioniirer. Edvard Sylv6n (ordf. ),
Stig Torstenius (v. ordf.). Lars-Ake Janzon
(sekr.), Lars Brundin, Carl-Cedric Coulianos,
Bert Custafsson (skattmiistare och distsributdr),
Karl-Johan Hedqvist, Lars Imby (suppl.) och Per-
Inge Persson (suppl).
Lokalreda ktdr. Edvard Sylv6n.
Verksumhet. Ftireningen har sammantreden med
foredrag och meddelanden en ging i minaden den
sista mAndagcn januari-april, september-novem-
ber. I anslutning till sammantridena bestimnings-
service av insekter i min av tillgAng p6 specialis-
ter. Forsiiljning av ndlar och mikrostift. Exkursio-
ner som regel en g6ng pi vAren och en g6ng p6 hcis-
ten.
Publikationer. Svensk Insektfauna, Handledning
for insektsamlare, Forteckning river Sveriges stor-
fjiirilar, Forteckning Over Sveriges sm6fjiirilar,
2ildre irgingar av Entomologisk Tidskrift.

Entomologiska ftireningen i Upplsnd, Entomolo-
giska avdelningen, Box 561, 751 22 Uppsala. Tel.
018/18 25 00 (Sten Jonsson, Lars Hedstriim).
Postgiro 84 05 l4-4.
Medlemsavgift20 kr, skolungdom l0 kr/ir.
Styrelse och funktionrirer. Sten Jonsson (ordf.),
Lars Hcdstrtim (sckr.), Ake Lin<lelow (kassdr),
Mats Jonsell, Klas Lcjfclt, Akc Holm (suppl.),
Henrik Wallin (suppl.) och Staffan Wiktelius
(suppl. ).
Lokalredakfir, Bo C. Svensson.
Entomologisk materiel. Lars Hedstrom, tel 018/
14 52 24.
Verksamhet. Allminna sammankomster med fo-
redrag eller motsvarandc hills normalt den forsta
tisdagen ivarje minad under viren (januari-maj)



och den fiirsta onsdagen i minadcn under hiisten
(september-december). Exkursioner fdretas
minst en glng pi viren och en ging pe hosten.
Foreningen formedlar forsaljning av viss entomo-
logisk materiel till medlemmarna.

Entomologiska selhkapet i Lund, Zoologiska in-
stitutioncn, Hclgonav. 3,221 62 Lund. Tcl. 046/
l0 93 34 (Hugo Andcrsson). l0 9-5 82 (Per Dou-
wcs).
Postgiro 9 93 39-4.
Medle msavgift 15 ktl Ar.
Styrelse och funktioniirer. Per Douwes (ordf.),
Bengt-Olof Landin (v. ordf.), Hugo Andersson
(sekr.), Ingvar Svensson, Alan Dutberg, Erik
Tham, Kjell Ehnbom och Christian lrhammar
samt Vera Ulver (kass<ir och distributor).
Lokalredoktdrer. Hugo Andersson och Ronny
Larsson (suppl. ).
Verksamhet. Allminna m<iten med forcdrag och
meddelanden en ging i minaden (vanligen sista
fredagen i minaden) under september-maj samt
en exkursion pi viren.

Nerikes Entomologiska Sdllskap, c/o Kenneth
Blom. Triidgardsg. 19.702 l2 Orebro. Tel. 019/
l0 64 91.
Postgiro 26 97 06-8.
M e d I emsav gifr 20 krl 2r.

Norrlands Entomologiska Fiirening, Box 2083,
900 02 Umei. Tel. 090/19 59 36 (Ola Nilsson).
Posrgiro 46 52 88-9.
Medlemsavgilr 25 kr, skolungdom l5 kr/6r.
Styrelse och funktiondrer. Ola Nilsson (ordf.),
Lennart Johansson (sekr.), Sriren Berggren (kas-
srir), Ingegerd Eriksson, Gunnar Isaksson, An-
ders Nilsson och Roger Pettersson.
l.o kalre daktdr. Roger Pettersson.
Verksamhet: Allmiinna sammankomster med f6-
redrag normalt en gAng per minad, ibland exkur-
sioner. I anslutning till sammankomsterna be-
stdmningsscrvice. Invcnteringar av dcn norrlinds-
ka inscktsfaunan. Normalt hills en kurs pcr ar
vars innehill bestiims utifr6n medlemmarnas in-
tresse.
Publikation. Foreningen ger tillsammans med
Vasterbottens Botaniska Forening ut tidskriften
"Natur i Norr" som kommer ut tvi ginger per ir.
Innchillct bchandlar fauna och flora i Norrland.
Medlemsavgiften i forcningcn ger aulomatiskt
prenumeration.
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Vdstsvenska entomologklubben, Naturhistoriska
museet, Box 7283, 102 35 Gritcborg. Tcl. 031/
14 00 95 (Torkcl Hagstrom, Goran Andersson).
Posrgiro 72 47 78-6.
Medlemsuvgift 2{) kr. familjemedlemmar 5 kr/ir.
Styrelse och funktioniirer. Gdran Andersson
(ordf.), Torkel Hagstrom (sekr.), Bengt Eken-
gren (kassor). lngeborg Levinsson. Jan Jonasson
och Ted von Proschwitz (distribut<ir).
Lokalredakttirer. Chester Svensson och Bengt
Gunnarsson (suppl. ).
Verksamhet. F<ireningen har sammankomster
varje mlnad i form av mtitcn cller exkursioner.
Publikation. Frircningcn gcr ut det stencilerade
mcdlcmsbladet "AROMIA - en doft fran insekt-
viirlden", som kommer ut med tre nummer om
aret.

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PA
ENTOMOLOCISK TIDSKRIFT!

Det kostar 60 kr per flr for medlemmarna i ovan-
staende lokalforeningar. Prenumerationsavgiften
betalas samtidigt som medlemsavgiftcn till en av
lokalftireningarna.

Vem 6ger material frin insektinven-
teringar?
Sveriges Entomologiska Fdrening gjorde i,984 fol-
jande uttalande i denna frdga i en skrivelse riktad
I ill S tale ns N aturvdrdsv e r k, ldnss ty re lse rnos natur-
vdrdsenheter och andra uppdragsgivare fdr insekt-
inventeringar.

Di det ftirekommit konflikter mellan uppdragsgi-
vare och inventerare rdrande insektmaterial som
insamlats vid inventeringar. vill Sveriges Entomo-
logiska Forening (SEF) anfdra nedanstiende syn-
punkter. SEF dr en sammanslutning av for niirva-
randc sju lokala cntomologiska fiireningar i landet
och organiserar professionella entomologer pA s6-

viil det grundvetenskapliga som tillAmpade faltet
samt amatorsamlare och i ovrigt insektintressera-
de miinniskor.

Det iir i princip riktigt att vid inventeringar. som
friretas i allmant intresse och bekostas med all-
minna medel. det insamladc matcrialct bor tillfal-
la offentliga samlingar och bli tillgiingligt f<ir fram-
tida forskning.

Men med den struktur, som svstematisk och
faunistisk insektforskning har. befriimj as allmin-
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intresset inte bast av ett rigorOst hiivdande av den-
na princip. Personer som dr intresserade att etaga
sig och kapabla att fullgora inventeringsuppdrag
ir mestadels kvalificerade amatdrsamlare. for vil-
ka det personliga samlarintresset ar en vasentlig
drivkraft. Hcla var samlade kunskap om Sveriges
insektfauna har imyckct sin grund i dcnna privata
samlarvurm. Pd sikt blir mestadels dessa privata
samlingar inforlivadc med de offentliga museer-
nas material och pi olika viigar blir ocks6 dessfor-
innan sidant privat material och dArtrll knutna da-
ta vetenskapligt tillgAngligt.

Om det mot formodan i nAgot fall skulle visa sig
att material frAn offentligt organiserade invente-
ringar skulle anvindas till raritetshandel eller mer
omfattandc bytcsvcrksamhct, er daremot detta
inget som vi frin SEF's sida vill forsvara. Den isi
fall skyldige skall icke komma ifriga fOr vidare
uppdrag.

Ddrmed dr, menar vi, allm:inintressena och den
entomologiska vetenskapens behov rimligt tillgo-
dosedda med grundinstiillningen att inventerare
mi fritt disponera insamlat insektmaterial. Myn-
digheterna bcir ha det fortroendet for de amattir-
samlare man engagerar att fdrutssatta att det per-
sonliga intressc. som gjort dem kvalificerade for
uppdraget, ocksi innebir att de efter sina forut-
sittningar alla b:ist vill bidra till att dka kunskapen
om vAr inscktfauna.

Eftersom den arvodering som kan erbjudas fcir
inventeringar i allmiinhet ger klen timpenning, in-
nebiir mrljligheten att berika egna samlingar ocksi
en avgcirande stimulans f6r att insektinventering-
ar skall komma till stand. Det ar ett intresse inte
bara fair entomologer utan iiven fcir den allmiinna
naturvirden och samhiillsplaneringen att insekG
faunan med dess enorma informationspotential
biittre blir tillvaratagen i inventeringssamman-
hang.

Fiir S v eriges Ent om o logi s ka Fiire n i ng
Lars Hedstrdnt
ordfArantle

Frin redaktciren

Goda nyheter! Naturvetenskapliga forskningsri-
det (NFR) har beviljat Entomologisk Tidskrift ett
publiceringsanslag f6r 1985, som inneber en va-
sentlig fOrbattring av tidskriftens ekonomiska si-
tuation detta ir. Under 1982 och 1983 inskriinkte
sig tidskriftens direkta publiceringsst6d till nar-
mast symboliska summor frin Kulturrddet och
1984 uteblcv sddant stod hclt. I stallet genomfor-
dcs utgivningcn mcd hjiilp av siirskilda anslag till
tva specialhiiften (Alvarets insekter och parasit-
steklar).

Forhoppningen iir givetvis att NFR even fram-
6ver kommer att ge det nddviindiga ekonomiska
stodet till Entomologisk Tidskrift. En av forutsatt-
ningarna f<ir att fi publiceringsanslag er att in-
komsterna frin prenumerationerna tAcker en fdr-
svarlig del av utgivningskostnadema. Vi fir dArfdr
inte pe nagot satt slappna av i anslrangningarna att
h<ija antalet prcnumeranter. Tvhrtom. Det be-
h<ivs nya friska tag utc ifrircningarna. Tipsa gdrna
dvriga lokalfrireningar om de nya v?igar Er fore-
ning funnit att vairva medlemmar och prenume-
ranter. F6rsumma inte heller mojligheten att na ut
med information om Er forening till stor grupp in-
tresserade ungdomar i samband med Faltbiolo-
gernas landsomfattande satsning pl insektskun-
skap under 1985.

Vi miste ocksi gOra en bra tidskrift. Detta
henger naturligtvis till en del pa redaktdren, men
framfrjr allt pi Dig som skriver (eller som hittills
inte skrivit). En god tillging p6 manuskript dr
ndmligen cn viktig forutsattning frir viilavviigda
och intressanta tidsk riftsh efte n. Siirskilt efterlyses
riversiktsartiklar om spiinnande entomologiska
forskningsomrAden. Du som tanker skriva - dis-
kutera g6rna Dina planer med Din lokalredaktdr
eller huvudredaktoren. Och till sist: tenk pa lesa-
ren niir Du skriver!

Gdran Nordlander


