
  

Översiktlig   verksamhetsplan   för   SEF   2022–2024   
  

Vision   
Vi   har   tagit   fram   ett   förslag   på   vision   för   SEF,   som   kan   leda   styrelsens   arbete,   och   sammanfattat   den   i  

en   mening:   

  
”En   rik   entomologisk   verksamhet   i   en   lika   rik   natur.”   

  

Devisen   går   tillbaka   till   varför   vi   (organiserade   entomologer)   finns   och   en   stor   orsak   är   att   människor   
tycker   om   att   titta   på   och   studera   insekter,   enskilt   eller   tillsammans.   Förutsättningen   för   att   kunna   

göra   detta   är   en   rik   natur   med   mångfald   som   även   ska   finnas   kvar   i   framtiden.   

  

Med   utgångspunkt   från   hur   vi   tolkar   styrelsens   uppdrag   och   föreningens   stadgar   föreslår   styrelsen:   

  

Allmänna   målsättningar   för   styrelsens   arbete   
● Fortsätta   ge   ut   ET   och   andra   publikationer   för   att   vi   tror   att   detta   på   både   kort   och   lång   

sikt   gynnar   entomologin   i   Sverige.   Tidskrifterna   ska   vara   en   bred   kommunikationskanal   
till   alltifrån   vetenskapsmän   till   nybörjare.     

● Fortsätta   utforska   möjligheterna   till   digital   utgivning   på   olika   sätt.   Först   och   främst   av   
föreningens   tidskrifter,   men   även   av   andra   format.   

● Öka   antalet   prenumeranter   på   föreningens   tidskrifter.   

● Vara   mer   aktiva   på   sociala   medier   så   att   föreningen   syns   och   hörs.   Detta   går   igen   för   att   
kunna   nå   flera   av   våra   mål   -   i   en   bred   och   framgångsrik   kommunikation   ingår   idag   en   
stark   närvaro   i   sociala   medier.   

● Styrelsen   önskar   engagera   fler   personer,   utanför   styrelsen,   som   är   med   och   arbetar   mot   
föreningens   mål   och   ambitioner.   

● Hitta   samarbetsprojekt   med   lokalföreningarna   för   att   öka   samhörigheten   och   
kommunikationen   mellan   entomologer.   

  

Konkreta   mål   på   kortare   sikt   
● ”Livesända”   från   något   eller   några   föredrag   från/hos   lokalföreningar .   På   detta   sätt   kan   

entomologiska   budskap   spridas   till   en   bredare   krets.   SEF   skulle   kunna   bistå   med   teknisk   

support   och   som   en   samlande   ”portal”   för   dessa   föredrag.   ”Pilotförsök”   har   gjorts   under   
våren   2021   (EFU   och   Västm-Dala   föreningarna)   med   relativt   gott   resultat.   

● Bli   en   del   av   valideringen   i   Artportalen .   Processen   har   redan   börjat,   men   en   organisation   
för   det   måste   skapas   som   passar   entomologin.   Fortsatt   dialog   Artportalen   under   

sommar-höst   2021   kommer   att   ske.   
● Nylansering   och   satsning   på    Insekternas   dag    vilket   skulle   svara   upp   mot   flera   av   

föreningens   mål.   Med   en   satsning   av   Insekternas   dag   önskar   vi   samla   folk   från   

lokalföreningarna   för   att   ta   fram   ett   bra   koncept,   som   kan   användas   lokalt   för   i   alla   



lokalföreningar.   Tanken   är   att   lansera   det   2022.   SEF   kommer   att   stödja   med   material   och   

reklamkampanj   plus   eventuella   aktiviteter   så   att   de   blir   ett   bra   upplägg   och   lätt   att   
genomföra.   Tredje   söndagen   i   augusti   föreslås   som   en   bra   dag   som   inte   konkurrerar   med   
andra   förbundsdagar   eller   semestertid.   

● Ta   fram   en   enklare   sammanställning   över   insektordningarna    motsvarande   Yrfäns   
trädgårdsnummer.   Denna   kan   t.ex.   publiceras   som   följetong   eller   samlas   i   specialnummer.   
En   Yrfänserie   skulle   kunna   startas   under   2021,   ett   specialnummer   kräver   mer   tid   och   

planering.   
● Koordinera   och   samla   aktiviteter   i   en   digitalt   tilltalande   och   lättillgänglig   publikation .   

Denna   kan   delas   gratis   på   olika   sätt.   Sådana   programblad   finns   eller   har   funnits   bl.a.   hos   

länsstyrelserna.   
● Starta   samarbete   med   någon   naturpodd    för   att   prata   om   insekter.   SEF   skulle   kunna   starta   

en   egen   podd,   men   i   dagsläget   har   vi   inte   tid   för   detta.   Ett   samarbete   skulle   kunna   vara   

en   enklare   ingång.   Ex   på   poddar   där   insekter   lyfts   fram   är   Eriks   Fjärilspodd.   

  

Konkreta   mål   på   längre   sikt   
● Starta   en   egenproducerad   Podd   om   insekter .   Detta   tror   vi   kan   rimma   väl   med   tanken   om   

livesändningar.   Det   finns   redan   personer   som   i   tjänsten   eller   som   utvalda   ”experter”   deltar   
i   nationella   medier   tex   Mikael   Sörenson   (Lund),   Pav   Johnsson   (Öland)   och   Dave   Karlsson   
(Station   Linné).   

● Ha   ”lokalkommunikatörer”   i   lokalföreningarna    som   kan   hjälpa   till   att   lyfta   fram   
insektshändelser   på   sociala   medier.   Detta   sker   redan   i   flera   lokalföreningar   men   ett   större   
gemensamt   utbyte   med   SEF   borde   gå   att   få   till   för   att   lyfta   nyheter   till   ett   nationellt   plan.   

● Tydliggöra   varför   nya   lokalföreningar/intresseföreningar   ska   bli   medlem   i   SEF .   Vad   har   SEF  
att   erbjuda?   

● Tomtkryssning .   Vi   skulle   vilja   engagera   insektsuppföljning   på   tomtnivå.   Detta   skulle   kunna   

vara   ett   enkelt   och   stimulerande   sätt   att   starta   med   insekter.   Ett   av   målen   skulle   kunna   
vara   att   det   går   att   rapportera   tomtkryss   på   Artportalen.     

● Ta   fram   en   egen   App   för   rapportering   i   Faunaväkteriet    som   en   del   i   en   rejäl   satsning   från   

SEFs   håll   på   Faunaväkteriet.   

  

Diskussionsunderlag   för   medlemmarna   i   SEF.   Frågor   som   ryms   inom   våra   nuvarande   stadgar   

och   där   vi   ser   en   potential   i   hur   vi   kan   utveckla   SEFs   arbete   framöver.   
● Hur   kan   SEF   bli   en   starkare   röst   och   synas   och   höras   mer   i   naturvårdsfrågor   i   Sverige.   Hur   

kan   SEF   bli   denna   ”insekternas   röst”   i   samhällsdebatten?   
● Faunaväkteriet.   Hur   kan   SEF   ta   tillvara   allt   arbete   som   har   gjorts   så   att   inte   projektet   går   i   

graven.   Faunaväkteriet   är   viktigt   för   datainsamling   och   har   gett   SEF   en   hel   del   ekonomisk   
ersättning.   Ska   vi   samordna   mer   med   tex   floraväktarna   runt   vissa   artgrupper?   Eller   ska   vårt   
deltagande   i   Faunaväkteriet   rent   av   läggas   ner.   

● Ska   SEF   skapa   en   eller   flera   remissinstanser/grupp   som   kan   ta   ansvar   för   skrivelser   till   
kommuner,   länsstyrelser   och/eller   andra   aktörer?   Gärna   inom   olika   områden   som   skogs-   
och   vattenfrågor.   Ett   förslag   är   att   samla   de   krafter   som   finns   i   lokalföreningarna   i   en   
gemensam   nationell   arbetsgrupp   som   kan   svara   på   särskilt   viktiga   remisser.   På   så   sätt   kan  

föreningar   som   inte   själva   har   resurser   att   svara   på   remisser   få   hjälp   samt   att   arbetet   blir   
lättare   och   roligare   om   man   är   flera   tillsammans.   Med   utvecklade   digitala   lösningar   för   



möten   är   det   enkelt   att   samordna   detta   på   distans.   Men   finns   det   ett   intresse?   Vem   gör   

vad?   
● Hur   kan   det   skapas   möjligheter   till   att   kommunicera   med   alla   medlemmar   mer   direkt.   

Generellt   är   det   svårt   att   få   respons   på   den   information   som   SEF   skickar   ut   (tidigare   

SEF-Nytt,   numer   oftast   via   e-postutskick).   Hur   ser   ni   på   den   information   som   skickas   ut?   Är   
det   relevant   med   utskick   från   SEF?   Är   det   för   mycket   information   som   skickas   ut?   Är   det   
för   litet   information?   Hur   kan   man   utveckla   kommunikationen   till   att   bli   bättre?     

● Entomologmöten.   Förutom   riksmötet   skulle   SEF   kunna   ordna   fler   möten,   nationella   eller   
t.o.m   internationella?   Kanske   tillsammans   med   fågelskådare   och   botaniker?   Kanske   bjuda   
in   systerföreningar   i   Norden?   Nordic   Congress   of   Entomology   är   insomnat   och   var   mer   ett   

vetenskapligt   forum.   Finns   det   intresse   och   behov   av   ett   mer   ”amatörentomologiskt”   möte   

över   landsgränserna?     


