Verksamhetsberättelse för
Sveriges Entomologiska förening 2017
Medlemsföreningar
Sveriges Entomologiska Förening (SEF) består av fjorton lokala medlemsföreningar.

Styrelsens sammansättning
1 jan – 31 dec om inget annat anges.
Ordförande
Ledamot
aug
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Linda Strand, Mörshög
Ruth Hobro, Ekolsund

Sekreterare, Vice ordförande 1 jan – 5

Thomas Persson Vinnersten, Uppsala
Östen Gardfjell, Sundsvall
Thomas Harry, Kvicksund
Julia Stigenberg, Bagarmossen
Peter Nielsen, Göteborg

Vice ordförande 6 aug – 31 dec
Kassör
Ansvarig hemsidan

Revisorer
1 jan – 31 dec
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Peter Rolfson, Agunnaryd
Chester Svensson, Lindome
Lars Klingstedt, Linköping
Hans Ryberg, Hovås

Valberedning
1 jan – 31 dec
Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Andreas Garpebring
Håkan Lundkvist
Björn Holm

Umeå
Älmhult
Uppsala

Årsstämma
Årsstämman genomfördes i anslutning till det tjugoåttonde entomologmötet den 5 augusti i
Bunge på Gotland. Gotlands entomologiska förening var värd för årets möte. På fredagen
anlände merparten av deltagarna och på kvällen hälsade Anders Lekander oss välkomna till
Gotland. På lördagen hölls stämman och på eftermiddagen kunde man delta på olika
temainriktade exkursioner. Möteshelgen avslutades med ett besök på Fårö under söndagen.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft sex sammanträden varav ett varit konstituerande. Fem av
sammanträdena har genomförts via onlinemöten (Skype).
Styrelsen har i lämpliga fall lämnat synpunkter på inkomna remisser.

Representation
SEF har varit representerad i Artportalsrådet (ArtDatabanken) med två möten.
SEF har varit representerat på Falsterbo Bird Show, Älvsjömässan samt Flora- och
faunavårdskonferensen.
SEF:s ordförande och projektledaren Kajsa Mellbrand har medverkat tillsammans med
representanter för lokalföreningarna på faunaväktarmöten.
SEF:s ordförande har deltagit i möte med BiSam.
SEF har fortsatt samarbetet med Svensk Dagfjärilsövervakning.
SEF representerades på Manifestationen för biologisk mångfald 23 maj i Stockholm.

Kommunikationsgruppen
Gruppen har bestått av Thomas Harry, Thomas Persson Vinnersten och Julia Stigenberg.
De flesta insektsintresserade i Sverige är inte medlem i någon insektsförening. Guppens och SEF:s strategi är
att ha tillräckligt många kommunikationskanaler för att nå så många av dessa som möjligt. Då tror vi att vi
bygger en bas som kommer att gynna våra lokalföreningar och entomologin i Sverige i stort. Den statistik
som redovisades på föregående möte antyder att vi är på rätt väg - SEF:s medlemmar ökar. Det under en tid
då de flesta föreningar kämpar med sina medlemsantal.
Gruppen har fortsatt arbeta med SEF:s olika organ; hemsidan, facebooksidan, Yrfän och ET. Vi samarbetar
också med andra aktörer som Spindelnätet (Kejsa Mellbrand, Facebook), Insekter i Sverige
(Facebook). Yrfän fortsätter att gå bra och även ET har en bra upplaga - sedan Yrfän började ges ut har vi
tydligt sett att det också gynnar ET, och säkert vice versa på lite sikt.
Vi tror vi har en bra mix. Med Facebook når vi de som är i början av sin entomologiska bana. Vi tror att
många av dessa sen är målgrupp för Yrfän, med vilken vi når vi en bred skara intresserade. Sen har vi ET för

"dig som vill ha mer" - för de mest intresserade, yrkeskåren eller den som vi ha koll på de senaste rönen på
en vetenskaplig nivå.
Digitaliseringen fortsätter också av äldre nummer av ET. Håkan Lundkvist fortsätter scanningsarbetet och
majoriteten av ET:s utgivning finns nu att läsa i PDF-format. Även Yrfän finns att läsa digitalt och eftersom
utgivningen pågåttnågra år kommer vi att börja publicera både "lockartiklar" riktade till presumtiva
prenumeranter, och de äldre numren i komplett form.
Inga stora förändringar har gjorts med hemsidan. Den uppdateras löpande för att hållas aktiv, säker och
aktuell. Lokalföreningarna har inloggningar för att kunna publicera aktiviteter på lokal nivå.
Vi planerar en ny medlemsenkät till hösten.
Fler personer behövs i SEF generellt och inte minst för att arbeta med kommunikationskanalerna. Vi vill
mycket men har inte de personella resurser vi skulle behöva.

Entomologisk Tidskrift
Mats Jonsell har arbetat som arvoderad redaktör under 2017. Antalet ET-prenumeranter
har 2017 varit i paritet med 2016 då en stark ökning skedde. Denna ökning tillskriver
styrelsen effekten av att ET och Yrfän stimulerar varandra vilket hållit i sig även under
2017.
Årgången 2017 blev lite tjockare än vanligt, 240 sidor totalt.
Äldre nummer av ET fortsätter att konverteras till pdf och läggs ut på hemsidan i mån av tid.

Svenska
NRM
Norden
Utanför
Norden
Totalt

2010
639
100
56

2011
672
100
55

2012
667
100
45

2013
653
100
51

2014
645
100
50

2015
636
100
52

2016
693
100
52

2017
692
100
50

36
831

41
868

43
855

34
838

29
824

30
818

29
874

29
870

Yrfän
Arbetet med Yrfän fortskrider med samma utgivningsplan om fyra nummer per år. Antalet
prenumeranter (vid nr. 4) var 1248 st.
Magnus Bjelkefelt har arbetat som arvoderad redaktör under 2017.
Redaktionen består i övrigt av Thomas. Harry, Rasmus Hovmöller, Kajsa Mellbrand, Pål Axel
Olsson, Thomas Persson Vinnersten och Linda Strand.

Svenska
Norden
Utanför
Norden

2015
933
4

2016
1262
18

2017
1248
13

0
937

1
1281

1
1262

FSC (Forest Stewardship Council)
SEF har varit fortsatt medlem i FSC.
Lars Wikars var SEF:s ordinarie representant fram till årsmötet men valde sedan att hoppa av.
Pär Eriksson har varit suppleant men tog sedan över rollen från Lars efter årsmötet.

Faunaväkteriverksamheten
Det ordinarie faunaväkteriet rullade på som vanligt under 2017. Ökningen i antal faunaväktare
och arter som sågs 2016 fortsatte under 2017.
Ekonomi
Faunaväkteriet småkryp fick inget bidrag från Naturvårdsverket för 2017. Trots den
ekonomiska situationen har vi gjort mer än vanligt under året, vi har genomfört både en
kampanj och ett läger. Utgifterna för körersättningar till faunaväktare liksom föreningsbidrag
är överlag väldigt små. De stora kostnaderna under året var lägret, vilket täcktes av NVs bidrag
från 2016, och trycket av hoppspindelfoldern som ArtDatabanken bekostat. De medel vi fick
från 2016 har därmed räckt väl även under 2017.
Aktiviteter
Under 2017 startade Faunaväkteriet småkryp kampanjen Spana spindlar i samarbete med
ArtDatabanken. För kampanjen trycktes en folder upp om fem kampanjarter med
förväxlingsarter. Då Faunaväkteriet småkryp inte fick de bidrag vi sökt för bl.a. kampanjen fick
SEF ett bidrag från ArtDatabanken för bl.a. trycket av foldern. Totalt har kampanjen under året
presenterats av Kajsa vid 14 olika evenemang, däribland på fem Naturum, tre entomologiska
föreningar, samt nedanstående tre tillfällen.
Den 1–3 augusti ägde det första faunaväktarlägret någonsin rum i Bunge på Gotland (i

anslutning till SEF-mötet). Lägret hade 21 deltagare.
Samordnarmötet 2017 ägde rum lördag 5 augusti.

Bokprojektet ”Entomologins historia i Sverige”
Swedenborgartikeln och Marklinartikeln publicerades båda mot slutet av året. Flera
manus (till artiklar som också svarar mot kapitel eller andra enheter i den planerade
boken) befinner sig i olika stadier, och det finns en skissversion till nästan hela boken,
men produktiviteten är fortsatt ganska långsam medan projektet saknar finansiering.
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