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Stadgar fiir Entomologiska Ftireningen i Stockholm antagna den26 september 1977

§1

Fёreningens uppgift ar att fratta det entOmo‐

logiska studiet i vart land samt att astadkonllna

ett fruktbarande samarbete mellan entomo10‐

gins idkare,vanner och gynnare.

Detta mal sё ker fё reningen framfor allt na
genom att ordna saminankomster fёr bla in―
forlnation och utbyte av erfarenheter, att ut‐

giva publikationer av entOmo10giskt innchill och

aven genom utdelning av stipendier till entO_
mologiskt intresserad skolungdom samt genom

andra atgardcr sonl av fOrcningcn cller dess

styrelse kan beslutas.

§2

Till rnedlem antager fё reningen persOn, insti‐

tution, fё rening cner annan sammanslutning,
som teoretiskt cner praktiskt sysselsatter sig

med ener har intrcsse fё r cntomO10gi.

§3

TiH hedersledamot kan foreningen pa styrel_

sens fё rslag kJla dels framstacnde svenska
eller utlandska cntomologcr till ett antal av
hёgst tiO,dcls annan dartill forjant persOn,som

foreningen sarskllt vill utinarka.

§4

Mcdlem har att tll breningen eJttga en肝―

lig avgift,sonl faststans av fё reningen,Medlem,
som pa en gang inbetalar 25肝 savgifter, ar be―

friad fran arsavgift(standig ledamot).

§5

Medlem,som Oaktat paminnelsc● erlagt ars_

avgift under tva ar i fё ud, anses ha uttratt ur
fOreningen.

§6

Fo",ing,ns angelagOnheter handhas av cn
bland fёreningens medlemmar vald styrelse,be‐

staende av ordfё rande, vice ordf6randc, sek‐

reterare,fyra andra ordinarie ledamё ter samt cn
fёrste och en andre suppleant. Fё reningens
ordfOrandc, vice ordfё rande och sckreterare ar

tillika styrclsens.

Fёreningen ma attungera en eller flera att

delta i styrelsens 6vcrlaggningar.

§7

Fёreningens 」ansteman ar skattmastare, lo―
kalredaktёr (ev iVen en eller tva bitradande
lokalredaktёrer), distributё r sanlt klubbmasta_
re.Skattmastare,lokalrcdakt6r(er)Och distribu‐

tёr utses av styrclsen pa obestamd tid, varvid

styrclsens val skall godkannas av fё reningen.
Klubbmastare vaus av fё reningen.

Skattmastaren bё r vara medlem av styrelsen.

§8

Fёreningen sanllas till ordinarie sammantrade

Om m● ligt en gang i manaden,dock tt under
sommarmanaderna juni,juli och augusti.De
ordinarie sammantradena halls,。 m hinder可
mёter, sista mandagCn i manaden. Marssam―
mantrう det ar fё reningens arsmё tc, vid vil―

ket revisionsberattclse franllaggs och val skaH

fёrrattas.

Fёreningen kan,nar styrelsen sa ttnner lamp―

ligt,kallas till extra sammantrade.

§9

Kallelse ti1l ordinaHe sammantttde skall vara

utsind scnast en vecka fOre den utlysta dagen

och skall noggrant ange tid Och plats fё r sam‐

mantradet samt darvid fё rekominandc viktigare
arendcn.

§10

0rdinarie val fё retas inom fёrcningen vid
arsmё tet.

Vid alla val galler cnkel mttoritet.Vid lika

r6stetal avgёrs genom lottning. Val sker, da
inget annat begars,genom ёppen omrOstning。

Ordinarie val fё rrattas silunda att ordfOran‐

den, tva andra ordinarie styrelselcdamё ter och
den enc suppleantcn vaus ena aret, andra aret
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ater vice ordfёranden, sekrcteraren, tva andra

ordinaric styrelseledamё tcr och den andre supp‐

leanten.

Vid nyval av hela styrelsen avgё rs genom lott―

ning, vilka ledamёter som fёrsta gingcn skall

avga. Avcn bestams i sidant fali suppleanter‐

nas rangordning genom lottning。

Alla val inom fё reningen gallcr for en tid av

tva ar utom i fraga om revisorcrna och revi‐

sorssuppleantcrna (se § 20), vilka endast valis

fOr fullgё randc av bestamt uppdrag. Dc avga‐

ende kan omvatas.Avgar n縫 3。n bre valpc‐

riodens utging,vals cftertrな lare snarast m● ‐

ligt, dock endast fёr aterstaende del av val‐

perloden.

Fёr att fё rbereda samtliga vid arsmё tet fё re‐

komlnande val tillsatts av fё reningen senast pa

januaHsammantradet en valkommlt6,bestiende

av fyra personer,宙 lka inom sig utscr ordお ran―

de, som aven ar sanlmankallande. ValkomΠ lit―

t6n har att eftcr noggrant ёvervagande fё resla

arsmёtet kandidater till de poster, som skall

besattas.vid fyllnadsval avgё rおrcningcn,om

valkommitt6 skall tillsattas.

§11

vid ana beslut, dock ci sidana, som galler

stadgeandringsf6rslag(se§  21)ganer cnkcl ma‐

joHtet. Vid Hka rOstetal har ordfё randen ut‐

slagsr6st.

A1l omrё stning sker ёppet,sa vitt ci annat

begars.

§12

F6reningens fondcr och ёVriga tillgingar

skan fё rvaltas enligt faststallda reglemcnten.

Fonderna ar fё jande:

1.A.Fo Regnclls fond.Stiftad den 22 scptember

1881 genonl gava av dr A. Fo Rcgncn i
Caldas, Brasilien. Avsedd fOr publikations‐

verksamhct.

2.P. F. Wahibcrgs fond. Stiftad den 29 april

1882 gcnom giva av prof. P. F. Wahibergs

cfterlamnadc maka och dotter.

3.Standiga ledamё ters fond. Stiftad gcnom be―

slut av dcn 24 februari 1883 och bildad av de

standiga ledamOternas avgifter(se§ 4).

4.Oskar Sandahls fond. Stiftad 1884 under
namn av ''Alllnanna fOnden fё r entomolo‐

giens bcframJande"och bildad av genonl upp‐

rop insamlade mcdel.Den 30 april 1887 om―

dёpt till''(Dskar Sandahis fond"till ininnc av

fOreningens stiftarc, som ocksa genOm stor―

artadc gavor ёkat fondens kapital.

5 Claes Grills stipcndicfond. Stnad dcn 27
februari 1897 av 6verste Clacs Grill och bil―

dad av inkomsterna av den till fё rcningen

skankta Grills skalbaggskatalog och Lampas

巧arilskatalog Jamte innutna kontanta gavor

och anslag.Avsedd till ctt ellcr flera cntomo‐

logiska vandringsstipcndier, som arligen cf_

tcr ansё kan utdelas till elcv vid gymnasie―

skola.

6.I.W.Snlitts fond.Stiftad 1905 genom gava av

i gcneralkonsul I.W.S,litts tcstamente.

7.Publikationsfonden. Stiftad 1919 av hopsam‐

ladc medcl och utё kad 1969 genom dona―

tion i Helfrid Tullgrens testamente till lninne

av Albert「Fullgren.

§13

Styrelscn iligger

att gemensamt fOrvalta fё reningens tillgingar

och tillse att noggranna rakenskaper fё rs,

att pa fё rslag av skattmastaren arligen upp‐

g6ra inkomst― och utgiftsstat fOr lё pande ar och

宙d brcningens aprilsammantrtte brelttga 16r―

eningcn densamma til1 80dkannandc,
att,nar si erfordras, avge fё rslag till andring

av arsavgiftcn,

att faststana rcglementen fOr fondernas fё r‐

valtning och br brcningens lansteman,
att tillse att fattade beslut verkstalls,

att understhHa viktigare arendcn fёrё ningcns

bcslut,sedan dc blivit av styrclsen omsorgsfullt

fёrberedda,

att uppratta Och fOr fё reningen framlagga for_

siag till val av hcderslcdamё ter,

att i ёvrigt fatta beslut i fёreningens 16pande

angelagcnhetcr Och dess publiceringsverksam‐
het samt

att enligt faststalld ordning fё rratta alla sty‐

rclsen tillkommandc Val.

Styrelscn agcr att inom ramcn fOr den fast‐

sthllda statcn bcsluta angiende fё reningens

utgifter.



Styrclsen ager a fatta beslut med mindre an

att fem lcdam6ter ar narvarande.Vid behandling

aV ttOr rёrande fOreningcns ckono■ li eJcr
publiceringsverksamhet   bё r   skattinastare
resp.lokalredaktё r(er)och dist五 butёr vara nar―

varande.

I ekononliska fragor tccknas fё reningen av
ordfOranden och skattmastaren,bida i fё rening
eller var fё r sig, eller ocksi av annan styrclse―

ledamot,som av styrelscn dartill utscs.

Vid tillね 1ligt fё rfan intrader fё r ordfOran‐
den vice ordfOranden ellcr i dennes franvar。

annan styrclseledamot, for sckreteraren annan
styrelseledamot.

§14

0rdfёrandcn aligger

att icda f6rhandlingarna vid ibreningens och

styrelsens saminantraden,

att undcrskriva gOdkanda prOtok01l jamte
skrivelscr,som pa fё reningens vagnar utね rdas,

att fё rratta alla val inom styrelsen och fё r―

eningen samt

att, nar sa crfordras och a annorlunda be―

stams,reprcscntera fёrcningcn.

§15

Sekreterarcn iligger

att i samrid med ordfё randen uppgё ra fOre―

dragningslistOr fёr fbrcningcns och styreiscns
sammantraden,

att utね l・da kallclser till fё rcningcns saminan―
traden Och ev.cxkursioner,

att i fё rckommandc fan i god tid mcddela
skattmastare, 10kalredaktё r(cr)OCh distributё r,

vilka ckononliska resp. publiceringsverksamhe‐

ten berёrande fragor, som skan behandlas pa
styrclsesaminantrade, till vilket kallelsc uthr―

dats,

att fё ra noggranna protOkOH ёvcr fёrhandling―

arna vid fё reningens och styrelsens sanllnantra―

den,

att i enlighet med styrclsens beslut uppsatta

och kontrasignera skrivclser, sOm skall avga i

fёreningens cller styrelsens namn,samt fё rvara
kopior darav,

att fёra diariunn ёvcr och f6rvara alla fё r‐

eningen  tillhё rande  handlingar  och  ёvriga
arkivalicr,
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att fё ra noggrann matrikel ёver fOrcningens
medlenlmar samt

att noggrant bokfёra alla sekreterarcns utgifter

och arHgen senast den 15 januari insanda speci_

flkatiOn darё ver till skattinastaren.

§16

Skattmastaren aligger

att uppbara fёreningens samtliga inkomster
och ombcsё Ja dess utgifter samt darё ver bra
noggranna rakenskapcr,

att arligen vid det styrelsesanllnantradc, som

omedelbart ibregar fOreningens aprilsaminantra‐

de, fraΠ llagga fё rslag till budget fё r 16pande
ar,

att ge fёrslag onl placering av fё rcningens
disponibla medel och i enlighet ined styrelscns

beslut verksthHa detta,

att narvara vid alla styrelsesanllnantraden,vid

vilka ckonomiska frttor skall behandlas samt

att avsluta fё reningcns rakenskaper per ka‐

lenderar och att senast den 15 februari hana
rakenskaperna tillgangliga fOr revisOrerna.

§17

Lokalrcdaktё ren aliggCr

att vara ansvarig utgivare av fOreningens pub‐

likationer sanlt

att inom ramen fOr dcn faststaHda budgeten
rcdigera av fё reningen bcslutade publikationer.

§18

E)istributё ren aligger

att ombesё tta utsindningcn och fё rsauningen
av fё reningcns publikationer Och fOrlagsartik‐

lar,

att noggrant bokfё ra in― och utgacnde medel,
att till skattmastaren eftcrhand redovisa in‐

flutna medcl samt

att fOra noggrann invcntarieforteckning ёver
samtHga fё rlagsartiklar.

§19

Klubbmastaren aliggCr

att fё rbereda de scdvanliga samkvamcn i sam‐

band med foreningens sanllnantraden.
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§20

Fёr  granskning  av  fё reningens  raken‐

skaper och ёvriga f6rvaltning utses vid arsm6tet

tva revisorer och en suppleant fё r var och en

av dem.
Revision skan vara verkstalld sa tidigt att

bertttelse darё ver kan 16relttgas breningen pa

arsmё tet.

§21

Fёrslag till andring av dessa stadgar kan

blott vackas vid ordinarie saminantrade Och

skall bchandlas pa tva ordinarie sammantraden

i bUd Samt maste br att bli antaget godkannas

vid det sista av dessa sammantraden med minst

tva trediedelars maioritCt.

Upprop

Undcrtecknad amnar arbeta med sVampar
som angriper insekter,i synnerhet ttarilar(blde

Macro―  och Microlepidoptera), och mOttager

daゴёr sadana svenska eller utlandska insekter

som ar eller nlisstankcs vara svampangripna

(dOCk ei de sOm sekundart har angripits av
''rnёgel onaturligt"i fuktkanllnare ener dylikt).

Viktigt ar att uppgifter om fyndlokal,datum osv.

medfёber inSekterna (helSt Ocksi hur de av‐
livats, fёrvarats etc.). Ar Ocksa intresserad av

ev. Inassangrepp av ttarilar. Vid upptackt av
dylika ar det viktigt attjag sa snart som m● ligt

far vetskap om detta. Carasitsvampar brukar
ofta dyka upp vid sadana tillfhllen).

Lars lmby
Naturhistoriska  Riksmusect,  Sektionen  fё r

botanik, S‐ 104 05 Stockholin, tel. 08′ 150240

ankn.271 el.275

Upprop till Coleopterologer

Ftir komplettering av Catalogus Insectorum
Sueciae XVI Coleoptera 1960 med tilliigg mot-
tages sdkra uppgifter om nya landskapsfynd.

Jiigmdstare Stig Lundberg
Skeppsbrogatan 9,951 35 Lule6

Upprop till Sveriges lepidopterologer

FOr en planerad ny upplaga av Catalogus
lnsectorum  Sueciac,  Macrolepidoptera,  ar

undertecknad tacksam att snarast erhalla upp‐

gifter om opubHceradc nya landskapsfynd av

storrJ計1lar.

Hakan Elmquist
Naturhistoriska riksmuseet, 104 05 Stockholln

Upprop

Getingbon,Ined uppgift om lokal,datunl etc.
mottages tacksamt fё r utstanningSandamal.Det

galler i brsta hand botyper avア
`ψ

θックセα″お
exempelvis klotfornliga fritt hangande bon,

de vanligtvis myckct stora bon som fogas in‐
tiJ takstommar,biaklager el.likn.samt intakta
jordgetingbon.

Bemdt Odarp
Naturhistoriska riksmuscet,Scktionen fё r ento‐

mologi, S-104 05 Stockholln 08ノ 15 02 40 ankn.
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