
Protokoll från Sveriges Entomologiska Förenings årsmötet i Lainio 2012-06-30

$ 1 Mötet inleds med att ordlorande Hans Karlsson forklarade årsmötet öppnat kl.1l:25. Hans

tackar lor tiden som varit och lämnade sedan över till mötesordftirande.

$ 2 Roger Pettersson väljs till mötesordftirande och Andreas Garpebring till mötessekreterare

$ 3 Ylva Nordström och Nils Ericson väljs till justerare

$4 Mötet fastställer gällande röstlängd efter kontroll av vilka lokalftireningar som finns

representerade. Följande lokalftireningar fanns närvarande på mötet: Norrlands

entomologiska ft)rening 2 röster, Entomologiska foreningen i Dalarna och Västmanland 2

röster, Entomologiska ft)reningen i Uppland 4 röster, Entomologiska ft)reningen i Stockholm

4 röster, Föreningen Sörmlandsentomologerna 3 röster, Entomologiska loreningen i

Östergötland 3 röster, Entomologiska sällskapet i Lund 4 röster, Föreningen

SydOstEntomologerna 3 röster.

$5 Mötet konstaterar att årsmötet är behörigen utlyst i och med att annons varit inford i
Entomologisk tidsskrift vid årsskiftet 201 112012

$ 6 Ärsmötet fastställer bifogad dagordning utan ändringar.

$ 7 En sammanfattning av foreningens verksamhetsberättelse läses upp av Roger Pettersson och

lades därefter till handlingama.

Kassör Östen Gardfiäll läser upp foreningens ekonomiska redogörelse och svarade på frågor

rörande ftireningens ekonomi. Hans Karlsson redogör for turerna kring uteblivna

utbetalningar av faunaväkteripengar till ftireningen. Därefter lades bokslutet till handlingama

$ 8 Revisor Peter Rolfsson läser upp revisoremas berättelse och loreslår därefter ansvarsfrihet

ftir foregående års styrelse. Revisorsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

$ 9 Ärsmötet beviljar ft)regående års styrelse ansvarsfrihet.

$ l0 Inga motioner har inkommit till styrelsen innan utsatt datum, varfiir årsmötet raskt går

vidare till nästa punkt.

$ l1 Verksamhetsplanen ftr 2013 läses upp. Hans Karlsson berättade om verksamheten kring att

ena oppositionen i att motarbeta framtida neddragningar i Svenska artprojektet. En kort

diskussion uppstod kring vilka typer av frågor som SEF bör engagera sig inom. Avgående

ordftirande framfiirde sin syn på saken som att lokala frågor sköts bäst av lokalforeningama

medan frågor av mer nationell karaktär bör behandlas av SEF. Efter en kortare diskussion kunde

årsmötet fastställa styrelsens verksamhetsplan.



$ l2 Östen lorklarar budgetläget infor kommande verksamhetsår. Ärsavgifter lor nästa år

foreslås vara ofiirändrade. Årsmötet fastställer därefter budget och årsavgifter enligt kassörens

forslag.

$ 13 Årsmötet fastställer att prenumerationsavgiften for Entomologisk tidsskrift ska vara

oforändrad under 2013.

$ 14 Folke Gabrielsson från valberedningen presenterar forslagen till ny styrelse lor SEF:

a) Håkan Lundkvist, Mörbylånga, ftirslås som ny ordforande. Ett enhälligt årsmöte väljer Håkan

till ny ordforande lor SEF.

b) till valet av två ledamöter på två år loreslår valberedningen nyval av Ruth Hobro, Enköping,

och omval av Hans-Erik Wanntorp, Vallentuna. Ärsmötet väljer enligt valberedningens ftirslag.

c) till revisorer på ett år ftjreslås omval av Peter Rolfsson och Per Almkvist. Årsmötet väljer

enli gt valberedningens forslag.

d) till revisorssuppleanter på ett år ft)reslås omval av Hans Ryberg och Lars Klingstedt. Ärsmötet

väljer enligt valberedningens ftirslag.

e) Till valberedning flor 2013 foreslår årsmötet omval av Folke Gabrielsson och Göran

Andersson samt nyval av Hans Karlsson. Hans Karlsson utses till sammankallande. De

nominerade accepterar sina uppdrag.

$ l5 Linda Strand och Thomas Harry från arbetsgruppen for prenumerations- och

kommunikationsstrategi höll ett kortare floredrag om sina tankar kring ft)reningens

kommunikationsstrategi och hur ET ska kunna utvecklas och nå fler intresserade entomologer.

En idd som diskuterades var att likt norrmännen ge ut två tidningar, en mer vetenskaplig som

liknar dagens Et och en mer populärbiologisk liknade de tidningar som ges ut av exempelvis

Sveriges ornitologiska florening. Arbetsgruppen avslutade med att bjuda in alla diskussionssugna

medlemmar till en bred diskussion under kommande år.

$ 16 Hans Karlsson lämnade en rapport om läget inom faunaväkteriet. Projektet kommer att ffi en

nystart, med bland annat en ny ansvarig person på ArtDatabanken. Om inte SEF går in som

partner i faunaväkteriet kommer ArtDatabanken att söka andra samarbetspartners.

g 17 Övriga frågor

a) rapporter från lokalftireningar - inga rapporter foreligger

b) nästa i turordningen att ordna SEFs årsstämma är entomologiska sällskapet i Lund. Linda

Strand från Lund passar på att hälsa alla mötesdeltagare hjärtligt välkomna till Skåne sommaren

2013, tid och plats kommer att meddelas senare.



g 18. Utdelning av markägardiplom: På ftirslag från NEF via undertecknad ftireslås att2012 ärs

markägardiplom flor naturvårdsfrämjande insatser i entomologins tecken tilldelas Lainio byalag

ftir att de genom kontinuerliga hyggesbriinningar i området har sett till att den pyrofila
insektsfaunan har särskilt livskraftiga populationer i denna del av landet. Ärsmötet bifaller
örslaget.

Slutligen avtaclas den avgående ordforanden Hans Karlsson. Ytterligare avgående personer som

avtackades var Sanne Godow ur styrelsen och Ingemar Struwe från valberedningen. Den nyvalde

ordftiranden fir chans att presentera sig själv.

$ 19 Mötet avslutas av Roger Pettersson.

l''' -?
Nils Ericson, justerare


