Protokoll Årsmote
Protokoll fört vid Sveriges Entomologiska Förenings årsstämma i Ivö,
Skåne 9 juni 2013

§1 Mötet öppnades av SEF:s ordförande Håkan Lundkvist
§2 Till mötesordförande valdes Gunnar Isaksson och till mötessekreterare Thomas Harry.
§3 Till justeringspersoner valdes Mikael Sörensson och Linda Strand
§4 Mötet beslutade att röstlängd endast skall föras om det blir behov av omröstning.
§5 Mötet förklarades behörigen utlyst.
§6 Fastställande av dagordning
Två punkter tillfördes övriga frågor dagordningen. Dels styrelsens förslag vad gäller
stadgeändring och dels förslag angående bokprojekt om Sveriges entomologiska
historia. Dagordningen fastställdes därmed.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
Redogörelserna föredrogs av Håkan Lundkvist resp. Östen Gardfjell.
a. Mötet godkände verksamhetsberättelsen enligt tidigare utskick och lade den till
handlingarna.
b. Ekonomisk berättelse: Ekonomin går bra. Östen redovisade det bästa resultatet under
hans fyra år; närmare 73 000 kr i vinst. Noterbart vad gäller innevarande år är att i
skrivande stund har pengar inkommit från Naturvårdsverket för faunaväkteriprojekten.
Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen och den lades sedan till handlingarna.
§8 Peter Rolfsson läste upp revisionsberättelsen och denna lades sedan till handlingarna.
§9 Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§10 Motioner och styrelsens förslag

Sveriges EntomOIOgiSka Förening

l.

stadgeändringar. Styrelsen har i samband med kallelsen bifogat förslag på nya stadgar.
Förslaget består i följande ändringar:
a. Benämningen "Lokalföreningar" ändras till "entomologiska föreningar" eller bara
"föreningar" detta för att benämningen ska bli mer allmängiltig och även omfatta
mindre föreningar eller t.o.m. distrikt. Ordet "lokal" kan då vara missvisande.
b. Förslaget diskuterades och mötet godkände sedan propositionen.
c.

Tillägg till §5 Dagordning, punkt 7. "och resultaträkning" läggs till.

d. Mötet godkände ändringen.
e.

Ändring av §5 Dagordning, punkt 13 . Texten "fyra övriga" ändras till "fyra till sex" .
Texten " Vartannat år väljs ordförande och två övriga ledamöter, vartannat år två
ledamöter" läggs till sist. Förslaget syftar till att kunna få in fler ledamöter i styrelsen
och till att endast ordförande och hälften av ledamötena ska väljas varje år så att inte
hela styrelsen behöver väljas varje år.

f.

Förslaget diskuterades och efter olika förslag beslutade mötet att formuleringen "4
övriga" Ska ersättas med "fyra eller sex". Mötet godkände därefter ändringen.

g. Ändring av §6 Styrelse. Ordet "skriftligen" tas bort. Kallelser kan då ske på andra sätt,
tex. Elektroniskt. Antalet två ledamöter ändras till tre med anledning förändrat antal

--ledamöter. Ordet
- -"telefonledes" ändras till "distans", och "med lämplig teknik" läggs
till meningen. Mötet beslutade godkänna ändringarna.
h. Ändring av §8 Tidskrift. Texten kompletteras med: skall utkomma "med fyra
nummer". Mötet beslutade godkänna ändringen.

De nya stadgama deponeras hos revisorerna fram till nästa årsmöte. Innan det ordinarie
årmötet kommer ett extra årsmöte att hållas där stadgama slutgiltigt stadfästs eller
förkastas.

2. Motion från Entomologiska föreningen i Östergötland om validering på Artportalen.
Håkan Lundkvist redovisade svar på föreningens motion om att det borde finnas
ekonomiskt utrymme för detta. Styrelsen svarar att det arbetet pågår och har utarbetat
ett förslag där också ekonomiskt utrymme ingår där SEF troligen kommer att
administrera det hela. Styrelsens förslag är att SEF:s styrelse utser en arbetsgrupp för
attjobba vidare med denna fråga. Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag.
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§11 Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Håkan Lundkvist föredrog verksamhetsplanen. Årsmötet godkände verksamhetsplanen
och den lades sedan till handlingarna.
§12 Fastställande av årsavgift och budget för 2014
Kassören föreslog att årsavgiften skulle vara oförändrad. Högre kostnader för ET
beräknas i och med att en tilläggstidskrift eventuellt kommer att ges ut på prov.
Kommunikationsgruppen har också ratt höjd budget. Årsmötet godkände den
oförändrade medlemsavgiften och verksamhetsplanen. Den sistnämnda lad sedan till
handlingarna.
§13 Fastställande av prenumerationsavgift för Entomologisk Tidskrift för 2014
Årsmötet fastställde oförändrad prenumerationsavgift för Entomologisk tidskrift.
§14 Val
a) Ordförande för SEF
Håkan Lundkvist kvarstår ytterligare ett år.
b) Två ledamöter på 2 år
Linda Strand och Östen Gardfjell omvaldes.
c) Två revisorer på l år
Peter Rolfsson (omval), Chester Svensson (nyval) valdes.
d) Två revisorsuppleanter på lår
Lars Klingstedt och Hans Ryberg omvaldes.
e) V al beredning om tre ledamöter varav en sammankallande
Hans Karlsson, Folke Gabrielsson och Göran Andersson omvaldes. Håkan
sammankallande.
§ 15 Rapport från arbetsgruppen för prenumerations- och kommunikationsstrategi

Denna rapport foredrogs under foregående kväll då Thomas Harry och Linda Strand
berättade om arbetet med hemsidan som lanseras i samband med årets årsmöte. Arbetet
med en eventuell ny tidskrift kommer att startas upp under året.
§ 16 Rapport om faunaväkteri
Denna rapport foredrogs också under foregående kväll av Pavel Bina, ArtDatabanken.
Samma organisation kommer att fortsätta där Artdatabanken kommer att samarbeta bl.a.
med SEF och driva verksamheten tillsammans.
Ansvarsområdet är nu hela landet istället for länsvis. Så att om någon hör av sig och vill
faunaväkta så finns det alltid någon som kan svara på frågor. Det har varit ojämnt med
kunskaperna beroende på län.
Numera kan alla rödlistade arter på listorna från 2005 och 2012 faunaväktas. Vi
koncentrerar oss dock på hotade arter som man också kan få ersättning for.
Verksamhetsberättelserna for 20 l O, 2011 och 2012 har nu gåtV{genom så att alla
reseersättningaF-kan betalas ut från SEF. -l-50 OOQ-+ 300 000 finns att använda i år och
nästa år.
§ 17 Utdelning av markägardiplom
Detta kommer at.åga rum kl. 14 i Ripa sandar. Bo Svensson markägare kommer att
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tilldelas diplomet for sitt arbete med att gynna sandlevande insekter.
§ 18 Övriga frågor

a. Rapporter och meddelanden från lokalforeningarna
- Entomologiska foreningen i Lund meddelade att insekternas dag kommer att
genomforas på tredje söndagen i augusti. Det har blivit lite av en succe i Skåne. Man har
även fått bidrag från Stockholms entomologiska forening, vilken har finansierat
utskrifter och annat. Man efterlyser fler foreningar så att det kan bli hela SEF:s dag.
-Ny volym om humlor har utgetts av Entomologiska foreningen i Stockholm som den
fjärde boken i serien av fålthandböcker. På tur står Thure Palms två forsta
kortvingedelar i Svensk insektsfauna i faksimilutgåva.
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b. Nästa årsstämma 2014.
I tur står Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland - EFDV accepterar och
meddelar att planen är att mötet ska äga rum i Orsa. Förberedelser pågår redan. Det är
önskvärt att datum hellre bestäms förr än senare.

c. Fråga om engagemang i en bok om entomologins historia.
Vår rika historia bör skrivas. Matthias Forshage har ett stort material skrivet för
Naturhistoriska riksmuseets räkning. Mycket går att återanvända av materialet men
Mattias tycker att en sådan bok ska ges ut i SEF:s regi. Det bör dock ingå fler personer i
en projektgrupp för detta. Mattias står gärna som sammankallande om årsmötet
godkänner denna plan. Förslaget är att SEF utser en grupp med Matthias som
sammankallande för att utforma ett projekt med mål att i SEF:s regi ge ut en bok om

-{In

Sveriges entomologiska historia. Möte godkände förslaget.
§ 19 Av slutning
a. I ett anförande berättade Mikael Sörensson om tidigare ordföranden Per Douwes som
avslutade det förra skånska mötet. Många undrar kanske vart han tog vägen men han
för en förhållandevis anonym tillvaro i mellersta Tyskland men går att nå via några
personer i ESIL.
b. Ordföranden avslutade mötet.
Vid pennan

Protokollet justeras

~~
Linda Strand

Mikael Särensson

