
Styrelsemöte 201 4-08-27, protokol I 51201 4.

NäNarande: Osten Garcltell, Thomas Harry, Ruth Hobro, Håkan Lundkvist och Hans-Eik Wanntory'

Föhinder: Linda Stnnd

Mötet skedde med hjälp av Skype kl. 19- 20.20.
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Öppnande av möte.
Håkan Lundkvist hälsade oss alla välkomna och mötet Öppnades.

Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes

Föregående styrelsemötesprotokoll och kvarstående punkter.
Föregående mötes protokoll från den 28 april gicks igenom.
Kvarstående punkter fanns inga men från den 8 april fanns populärtidskriften, som vi tar
senare under detta möte samt Långhorningsboken, där Håkan skulle bestålla ISBN-nr
från KVA.

Remisser
lnga nya har inkommit under sommaren.

Ekonomi
Kassören Östen Gardfjell hade före mötet delgivit oss periodbokslut fram
t o rn 2014-08-26. Inga oväntade händelser kunde rapporteras. Vad som däremot oroar
är att drygt 50 prenumeranter på ET ännu inte betalt sin prenumeration f 2014.
Vi beslutade att Håkan Lundkvist skulle skicka listan till lokalföreningarna fÖr att dessa
skulle kunna stöta på sina prenumeranter.

I detta sammanhang diskuterade vi om att upprätta en gemensam e-postlista.

Håkan meddelade kassören att det kommer en räkning för tryckningen av
Bastardsvärmarhäftet för faunaväkteriet.

Kommunikationsgruppen. Tidskrift - hur gå vidare?
"En redaktör för den nya tidskriften har utsetts från de tre sökande som fanns. Han
heter Magnus Bjelkefelt, är bosatt i Skåne och har god erfarenhet av liknande arbete.
Han driver ett företag som sköter layout med mera. En kick-off för planeras till
september då projektplanen för den nya tidskriften ska dras upp med målet att det
första numret ska vara klar till april 2015. I mötet deltar den nya, redaktören, Håkan,
kommunikationsgruppen samt Marie Rosengren vilka tillsammans fÖreslås utgÖra

redaktion. Mötet blir iSkåne och SEF betalar resekostnaderna. "
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Ekolsund 28 augusti 2014

Ruth Hobro (sekr.)

Kommunikationsgruppen återkommer snarast med en skriftlig redogörelse från tråffen
med budget och agenda till styrelsen. Styrelsen håller ett kort möte fÖr att ta ett beslut
om hur vi kan gå vidare.

Namnkommitt6n
Hans-Erik Wanntorp kunde inte meddela några nyheter. Sist hade man behandlat
lockespindlar och mötet i juni blev inställt.

Andra organ
Entomologiska föreningen har inbjudits att bli medlem i FSC (Forest Stewardship
Council), en organisation, som bidrar till ait man föl.jer standarder för skogsbruk och
spårbarhet. (se itf f.g./rj9,-e-,If!,,S.$i )
Vi ville veia vad detta innebär för föreningen innan vi blir medlemmar FSC. Håkan ska
höra med Eva Mattsson(Fsc) och återkommer med info.

Håkan meddelade att man nu bildat en arbetsgrupp för upplägget av samarbetsorgan
BiSam liknande Sabima i Norge. lngående personer är Dennis Kraft från ornitologiska
föreningen, Ellen Larsson från mykologiska föreningen, Ulla-Britt Andersson från
botaniska föreningen samt Håkan från entomologiska föreningen.
Håkan Lundkvisi håller i ett första gemensamt möte.
Ett samarbetsorgan skulle kunna ge större tyngd vid svar på remisser mm.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Nästa möte
Nästa möte blir på Skype onsdagen den 8 oktober kl. 19.00. Ev. med ett extra inkallat
möte efter kick-offen för den nya tidskriften.
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