
Fiireningsmeddelande

Frin Entomologiska Fiireningens i Stockholm
verksamhet 1991

Fdreningsmdten
28.1. - Ordfriranden Karl-Johan Hedqvist holl ett
fiingslande fdredrag om "Malmsteklar i Sverige"
och deras intressanta och mAngskiftande levnads-
sdtt. 17 personer ndrvarande.

25.2. - Anna Lindh visade och berlittade om
entomologiska sektionens bibliotek. Nils Hyd6n
och Britt Forsdn redogjorde frir Sridertcirnkom-
munernas samprojekt avseende inventering av
hotade arter och Hans Bartsch redogjorde frir
inventeringsprogram pfl Malaisestiftelsens omrA-
de i Simpniis. L9 personer nlirvarande.

25.3. - AvgAende styrelsen beviljades ansvars-
frihet fcir 1990. Stadgeenliga val. Nils Hyd6n
redogjorde f<ir sina omfattande underscikningar
av trolldruvemlitarens utbredning och ekologi
samt jiimfcirde med paddbiirsmalmiitaren .28 per-
soner niirvarande.

29.4. - Carl-Cedric Coulianos tog oss med till
gallernas fdrlovade land under rubriken "Galler -
vad iir det?" Hans fina bilder visade deras fantas-
tiska uppbyggnad, former och fiirgspel. 27 perco-
ner nArvarande.

30.9. - Sommarens skcird. Arets Aterigen miirk-
liga viider sammanfattades av Stig Torstenius. 35
personer nArvarande.

28.10. - Bes6k pA fjiirilshuset i Haga diir Marie
Fried visade runt och bertittade samt visade bil-
der om uppfcidning av fjiirilar. 40 personer niirva-
rande.

25.11. - Ola Jennersten visade proffsiga bilder
frAn Galapagosdarna samt berattade om "Darwi-
nistisk utveckling" i teori och praktik samt vad
som hiinder niir friimmande faunaelement kom-
mer in. 29 personer niirvarande.

Naturvdrdsutskottet
En enkAt, angAende intresse att medverka med
sin kunskap om naturen i StockholmsomrAdet vid
inventeringar och liknande, har genomfrirts. Diir-
igenom kdnner vi nu till intresserade entomolo-
ger i niistan samtliga kommuner i Stockholms liin,
med samlingar, erfarenhet och kunskap inom de
fl esta insektsordningar.

Enkiiten bidrog till att f6 fram intresserade till
Scidertcirninventeringen avseende hotade arter.
Fdreningen har genom utskottet fAtt f6rtroendet
att medverka vid inventeringens uppldggning,
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genomforande och utviirdering. Nils Hyd6n har
utsetts till foreningens projektledare. Invente-
ringen har genomforts genom direkta uppdrag till
fdreslagna entomologer.

Inventeringsprojekt pA Malaisestiftelsens mark
vid SimpnAs/ Bjdrko-Arholma har genomforts
med Hans Bartsch som projektledare.

V ita I is e r ings uts ko ttet
Ett informationblad om fcireningen har delats ut
till medlemmarna samt spritts, bl a via tidskriften
Fauna och Flora samt via anslag i Fjiirilshuset och
Riksmuseet. Ny utgAva f<ireligger for spridning
1.992.

Ett tygmiirke med fcireningens emblem har
tagits fram for spridning i bcirjan av L992.

Fcireningen tackar Anders Nilsson fdr hans gedig-
na insatser som redaktor fcir ET. SEF:s styrelse
har utsett ny redaktionskommittd med Sven-Ake
Berglind som huvudredaktcir. Fcireningen hiilsar
honom samt <ivriga medlemmar i redaktionskom-
mitt6n vdlkommen och dnskar dem lycka till.

Karl-Johan Hedkvist Hans Bartsch
Ordfdrande Sekreterare

Riksforeningen
Sveriges Entomologiska Fcirening (SEF) iir en
riksorganisation fdr entomologiska foreningar i
Sverige. Medlemmar i SEF iir de foreningar som
presenteras nedan.
SEF har som frdmsta uppgift att utge Entomolo-
gisk Tidskrift men skall ocksi stimulera intresset
f<ir entomologi i Sverige, bland annat genom att
st<idja bildandet av lokalfcireningar i nya omr6-
den. SEF arrangerar internationella och natio-
nella m<iten, tex det irliga svenska entomolog-
m<itet i anslutning till irsstiimman. SEF har vida-
re som en viktig uppgift att bevaka entomologis-
ka naturvirdsfrigor. SEF:s stadgar Aterges i sin
helhet i det fcirsta heftet av Ent. Tidskr. for 1989.
SEF:s styrelse har foljande sammansiittning:
Sten Jonsson, Uppsala (ordf.), Lars Imby, Stock-
holm (vice ordf), Ingemar Struwe, Eskilstuna
(sekr.), Bengt Ekengren, Goteborg (kasscir),
Bjom Cederberg, Mora (ledamot).
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Lokalforeningarna
Entomologiska fiireningen i Dalarna, c/o Bjorn
Cederberg, Kristinebergsg. 5 E, 79232 Mora. Tel
0250 - 169 18.
Postgiro 24429-3.
Medlemsavgift 50 kr, skolungdom 20 kr, familje-
medlem 10 kr/6r.
Styrelse: Bjorn Cederberg (ordf.), Bengt Wendel
(sekr.), Thomas Falk (kassor).
Verksamhet: Foreningen har sammantriiden med
foredrag samt exkursioner och kurser. Forening-
en driver ocksi inventeringsprojekt betrdffande
Dalarnas insektsfauna. Viss entomologisk mate-
riel tillhandahilles.
Publikation: Medlemsbladet "Inocellia", 2 nrlfu .

Entomologiska fiireningen i Giistrikland, c/o
Goran Sjoberg, Box 11056,800 11 Giivle.
Foreningen iir nybildad under 1991.

Entomologiska fiireningen i Stockholm, Natur-
historiska riksmuseet, Sektionen for entomologi,
Box 50007, 10405 Stockholm. Tel. 08-6664000
(Karl-Johan Hedqvist, Bert Gustafsson).
Postgiro 54213-4
Medlemsavgift 30 kr/ir.
Styrelse: Karl-Johan Hedqvist (ordf.), Hikan
Elmquist (v. ordf.), Bert Gustafsson (skattmiista-
re och distributrir), Heikki Hippa, Nils Hyd6n,
Lars Imby (suppl.), Stanislav Sniill (suppl.).
Verksamhet. Foreningen har sammantriden med
f<iredrag och meddelanden en gAng i minaden,
den sista mindagen i minaden januari-april och
september-november samt en gAng i mitten av
december. I anslutning till sammantrddena be-
stdmningssewice av insekter i min av tillging pi
specialister. Forsdljning av nilar och mikrostift.
Exkursioner och inventeringar forekommer. Sti-
pendier ur Maria och Thure Palms minnesfond
samt ur Grillska fonden utdelas irligen.
P ub likationer.' Svensk insektf auna, Hand ledning
fcir insektsamlare, Catalogus Lepidopterorum
Sueciae, Catalogus Coleopterorum Sueciae, iild-
re irgingar av Entomologisk tidskrift.

Entomologiska fiireningen i Uppland, Entomo-
logiska avdelningen, Box 561, 75122 Uppsala.
Tel 018-182934, 182937 (Sten Jonsson resp.
Lars Hedstrom).
Postgiro 840514-4
Medlemsavgift 20 kr, skolungdom 10 kr/ir.
Styrelse: Sten Jonsson (ordf.), Lars-Ove Wikars
(kass<ir), Lars Hedstrcim, Anna-Karin Sands-
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trcim, Klas Lejfelt (suppl.) och Jonas Sandstrom
(suppl.).
Verksamhet: Allmiinna sammankomster med f<i-
redrag hills i regel en gAng i minaden (sept-dec.,
jan-maj). Exkursioner fdretas normalt en gAng
pA viren och en gAng pi hosten. Inventeringar
utfrires och naturvirdsfr6gor bevakas. Forening-
en frirmedlar inkop av viss entomologisk materiel
till medlemmar. Stipendier ur Maria och Thure
Palms uppldndska stipendiefond samt Mattias
Idars stipendiefond utdelas Arligen.

Entomologiska sillskapet i Lund, Zoologiska in-
stitutionen, Helgonav. 3,22362 Lund. Tel. 046-
58506 (Olle Hammarstedt), 109582 (Per Dou-
wes).
Medlemsavgift 60 kr, ungdom under 25 Ar 30 kr/
hr.
Styrelse: Per Douwes (ordf.), Bengt-Olof Landin
(v. ordf.), Olle Hammarstedt (sekr.), Ingvar
Svensson, Staffanstorp (kass<ir), Alan Dufberg,
Erik Tham, Mikael S<irensson (redaktcir) och
Ingvar Svensson, Osterslciv.
Verksamhet: Allmiinna mciten med foredrag och
meddelanden en ging i mf,naden (vanligen sista
fredagen i minaden ) samt en exkursion pA vi-
ren.
Publikation. Tidskriften FaZett utkommer med
tre nummer om Aret.

Fiireningen Siirmlandsentomologerna, c/o Inge-
mar Struwe, Nor6usgat. 1D, 63356 Eskilstuna.
Tel. 016- 14 1638.
Postgiro 4953421-7.
Medlemsavgift 60 kr/ir.
Styrelse och funktiontirer: lngemar Struwe (ordf),
Peter Wdrmling (v. ordf.), Hikan Gustafson
(kassor), Hikan Elmquist (sekr.), Jukka Viiyry-
nen (suppl.) och Jan Sjostedt (suppl.).
Verksamhet. Vir- och hristexkursion till entomo-
logiskt intressanta och sdrpriiglade lokaler. Liing-
re sommarexkursioner eller ldger av inventering-
skaraktdr. VAr- och h<istmote med foredrag och
meddelanden pi olika platser i liinet.
Publikation. Medlemsbladet Graphosoma kom-
mer ut med tre nummer om 6ret.

Gotlands Entomologiska Fiirening, c/o Mats
Bjorck, Nore, Vamlingbo, 62010 Burgsvik.
Tel. och fax 0497 - 981 95.
Foreningen iir nybildad under 1991.

Nerikes Entomologiska Sillskap, c/o Kenneth
Blom, Torp, 69040 Aspabruk. Tel0583-50485.
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Foreningen har for niirvarande ingen regelbun-
den verksamhet.

Norrlands Entomologiska Ftirening, Box 2083,
90002 UmeA. Tel 090-1958 19 (Roger Petters-
son).
Postgiro 465288-9
Medlemsavgift 60 kr, skolungdom och medlem
utan Natur i Norr 30 kr, familjemedlem 20 kr/Ar.
Styrelse. Roger Pettersson (ordf.), Markus Fors-
lund, Sciren Berggren, Lena Bondestad, Ritu
Andersson, Carl-Axel Broholm och Anders Nils-
son.
Verksamhet: Allmiinna triiffar med fdredrag cir-
ka en ging per mAnad, ibland exkursioner. Be-
stamningsservice i anslutning till triiffarna. In-
venteringar av den norrliindska insektsfaunan.
Normalt hills en kurs per ir vars innehill be-
stdms utifrin medlemmirnas intresse.
Publikation. Tillsammans med Vdsterbottens
Botaniska fcirening utges tidskriften "Natur i
Norr" med 1-2 nummer per Ar. Innehillet be-
handlar fauna och flora i Norrland.

Vdstsvenska Entomologklubben, Naturhistoriska
museet, Box 7283, 40235 Griteborg. Tel 031-
145609 (Torkel Hagstrrim, Goran Andersson).
Postgiro 72 4778-6.
Medlemsavgift 30 kr, familjemedlemmar 5 kr/ir.
Styrelse: G<iran Andersson (ordf.), Ted von
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Proschwitz (sekr.), Bengt Ekengren (kasscir),
Ake Karlsson, Jan Jonasson, Johan Johansson
(distributor).
Verksamhet - Fcireningen har sammankomster
varje mAnad i form av moten eller exkursioner.
Publikation. Frireningen ger ut medlemsbladet
"Aromia - en doft frin insektsvdrlden" som
kommer ut med tre nummer om aret.

Ostergiitlands Entomologiska Fiirening, c/o Kjell
Antonsson, Ekholmsv. 99, 58262 Linkciping.
Tel. 013 -156975.
Postgiro 4963459-5
Me dlemsav gift 60 kriir.
Styrelse: Kjell Antonsson (ordf.), Lars Norrman
(sekr.), Jan Petersson (kassor), Niclas Jansson,
Lars Klingstedt.
Verksamhet. Foreningen anordnar foredrag, be-
stiimningsovningar och exkursioner samt engage-
rar sig i kommunala och liinsomfattande natur-
virdsfrigor. Inventeringar av iidell<ivskogens
fauna pigAr. Inkdp av entomologisk materiel
samordnas.

GLOM INTE ATI PRENUMERERA PA
ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT.

Det kostar 120 krllr for medlemmarna i ovanstA-
ende frireningar. Prenumerationsavgiften betalas
samtidigt som medlemsavgiften till en av lokal-
foreningarna.

trjirde Svenska Entomologmiitet

Norrlands Entomologiska Fdrening inbju-
der till Fjdrde Svenska Entomologmotet
och Svenges Entomologiska Forenings
Srsstdmma i Vindeln 31 juli - 2 augusti 1992

Preliminiirt program

Fredag 31 juli: kviillsfika med bildrik presenta-
tion av NEF.
Liirdag l augusti: fcirmiddag irsstdmma och diir-
efter frireliisningar och diskussion kring temat
"Det bortglomda landskapet", dvs utforskningen
av och kiinnedomen om <ivre Norrlands skogs-
lands insekter.
Siindag 2 augusti: exkursioner till bl a KulbAcksli-
den med gammelskog och skogsforskningshisto-
ria, och Vindeliilven med forsar samt strand- och
vatteninsekter.

&

Vi hAller till pA Vindelns folkhogskola pi brin-
ken av Vindeliilven inom hdrhAll for forsbruset.
Priset for full kost och logi beriiknas kring 600 kr
per person. Alternativt finns niirliggande cam-
ping. Vindeln ligger i Viisterbottens inland,55 km
NV om UmeA, och har tAg- och bussfcirbindelser
med omvArlden.

Ett mer detaljerat program och anmiilnings-
blankett kommer att skickas ut under slutet av
mars.

Vi h[lsar alla Sveriges entomologer viilkomna
till Norrland och till VAsterbottens piirla, Vin-
deln!


