Meddelande a■ lJende det 15。 ■Ordiska entOm01o脚 btet

i Helsingfors 27‑29 Juli 1970

Det 15. ュ
lordiska entomologm6tet konllner att anordnas i Helsingfors 1970 av
Entomologiska Sallskapet i「 inland med f01jande program:
25/7 pa 16rd4ng kvill mottagllingssamkvinl,
26/7 pa sё nda.・ etl en kortare enlomologisk exkursion,
27/7 pa nlindag Fё rnliddag Oppningstillfille,
27‑‑29/7 m6tesr01・ cdl.ag,

29/7 pa onsdag kvall avslutningsbankett och
30/7‑‑3/8 en exkursion till Norra Karelens entomologiskt intressantaste lokaler med
centrunl i staden Joensuuo Start 30/7, aterkomst pi mandag fё rmiddag 3/8. Tre
hela dagar for exkursioner.

Undcr sjilva mё tet kommer att organiseras sarskilda sektioner fё r vissa insekt‐
grupper sanlt symposier kring centrala amnen,F6rslα 9 ι
III′ Oredrag santt rar22α fa′ Or
StJrmpο sfθ r rllο ffas gdrrtα . Upplysning oln mё tes‑9ch exkursionsavgifter ges fё rst nar
meddelanden om eventuella understё d fё r mё tet erhillits. Hotellrum ordnas genom
m6teskomlnittё n. Ett damprogram kommer att utarbetas.

Prelinlinara anmalningar bё r Om mё jligt insindas senast under januari 1970.

Av dessa borde framgi l)deltagarens namn Och titel, 2)adreSS, 3)ё nskemil an‐
gaende hotellrun■ (bl.a.On■ fOr ett,tvi ener flere personer),4)helt prelilllinart del‐
tagarens eventttella egna fё redrag och deltagandet i exkursioner samt 5)fё rslag till

redrag och imnen fё r synlposier. UtfOrligare information onl mё tet kommer
att sindas fOre 1/4 at alla som har anmalt sig preliminirt och om mOjligt kommer
ett kortfattat nleddelande att publiceras i de nordiska entomologiska tidskrifterna.
ora rθ /5. Efter detta datum kan tyvarr
Dθ bピ rldandθ αnnldrrlingarna bδ r frtrdmmas ′
ll16tesfё

endast ett begransat antal inedlemmar antagas till lnё tet.
卜16teskonlmittё n hoppas pa ett livligt deltagande fran ana nordiska linder savil i
mё tet som i exkurslonerna.
ι
ιll,
Moras■ Ontnlビ ι
c/o fil.lic.Kauri Ⅳ【
ikkola,
Universitetets zoologiska institution,

N.Jarnvigsgatan 23, Helsingfors 10

E″ ι
ο″οιrs.ノ

[303]

″
ク.,θ .″ .3‑4,196θ

