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Medlemsföreningar   
Sveriges   Entomologiska   förening   (SEF)   består   av   femton   lokala   medlemsföreningar.   

  

  
Styrelsens   sammansättning   
1   jan   –   31   dec   om   inget   annat   anges.   
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Revisorer   
1   jan   –   31   dec   om   inget   annat   anges.   
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Suppleant Lars   Klingstedt,   Linköping   
Suppleant Hans   Ryberg,   Hovås   

  
Valberedning   
1   jan   –   31   dec   
Sammankallande Björn   Holm Uppsala   
Ledamot Leif   Svanblom Stockholm   
Ledamot Scarlett   Szpryngiel Stockholm   

  
  



  

Årsstämma     
Årsstämman   var   planerad   att   genomföras   i   anslutning   till   det   trettioförsta   entomologmötet   den   
13   juni   men   på   grund   av   pandemin   tvingades   vi   ställa   om   till   ett   digitalt   möte.   Mötet   hölls   via   
Google   meet   och   22   personer   deltog.   Årets   markägardiplom   gick   till   Fortum   AB.   

  

  

Styrelsens   verksamhet   
Styrelsen   har   under   året   haft   åtta   sammanträden   varav   ett   varit   konstituerande.   Samtliga   
möten   har   ägt   rum   online.   Utöver   ordinarie   verksamhet   har   vi   arbetat   aktivt   med   att   ta   
fram   en   ny   verksamhetsplan   och   vision   för   styrelsens   arbete   framgent.   

  
  

Representation   
SEF   har   varit   representerad   i   Artportalsrådet   (ArtDatabanken)   vid   två   möten.     

  
  

Kommunikation   

Hemsidan   ( www.sef.nu ,   yrfan.nu)   
Hemsidan   kan   nås   via   olika   domännamn.   Norrlands   entomologiska   förening   har   också   en   egen   
del   (sef.nu/norrent)   med   digitalt   arkiv   mm.   Planen   att   uppgradera   design   har   fått   skjutas   på   
framtiden   på   grund   av   tidsbrist.   För   övrigt   fortsätter   vi   drifta,   uppdatera   och   underhålla   
hemsidans   alla   delar   på   ett   säkert   sätt.   

  
Digital   utgivning   (et-online.nu)   
En   webbplats   för   digital   utgivning   av   SEF:s   publikationer   (främst   ET)   har   lagts   upp   på   SEF:s   
webbhotell   och   sen   designats   av   Emma   Wahlberg.   Funktionerna   har   testats   och   vi   har   
undersökt   hur   betalningar   kan   ske.   Tanken   är   att   kunna   sälja   artiklar   och   lösnummer   och   ev.   
prenumerera   digitalt   och   att   betalning   kan   ske   via   PayPal.   Om   plattformen   fungerar   bra   och   
rutiner   för   hanteringen   blir   rimliga   kan   den   eventuellt   permanentas   och   byggas   på   med   andra   
funktioner.   

  
Sociala   medier   
Vi   har   haft   svårt   att   ha   tid   att   löpande   uppdatera   sef:s   facebooksida   och   skulle   behöva   hitta   
någon   som   tar   ansvar   för   det   som   “redaktör”.   De   sociala   medierna   är   mycket   viktiga   i   
kommunikationen   med   våra   medlemmar   och   med   “allmänheten”.   

  

  
Entomologisk   Tidskrift   
Emma   Wahlberg   har   fortsatt   att   arbeta   som   arvoderad   redaktör   under   2020.   Under   året   har   
den   nya   hemsidan   för   Entomologisk   Tidskrift   lanserats   ( http://et-online.nu/ ).   På   hemsidan   
publiceras   nya   nummer   direkt   vid   utgivning,   med   artiklarna   i   PDF-format.   Hela   artiklar   är   
tillgängliga   för   prenumeranter   som   registrerar   sig   och   meddelar   redaktören   att   de   har   en   giltig   
prenumeration.   Artiklar   är   numer   indexerade   och   sökbara   i   t.ex   Google   Scholar.   Arbetet   
fortskrider   med   en   lösning   för   enbart   digital   prenumeration   samt   möjligheten   att   köpa   lösa   

http://www.sef.nu/
http://et-online.nu/


  

artiklar.   Ett   PayPal-konto   har   öppnats   i   detta   ändamål,   eftersom   det   går   att   koppla   till  
hemsidans   plattform   på   ett   säkert   sätt.   

  
  

  
  
  

Yrfän   
Yrfän   har   under   2020   utkommit   med   fyra   nummer.   Redaktionen   har   bestått   av:   Magnus   
Bjelkefelt   (redaktör),   Linda   Strand   (ansvarig   utgivare),   Thomas   Persson   Vinnersten,   Kajsa   
Mellbrand,   Pål   Axel   Olsson,   Moa   Pettersson,   Rasmus   Elleby   och   Jon   Jörpeland.   
Redaktionen   har   önskat   en   större   bredd   (gällande   kontakter,   kunskap   och   geografisk   
spridning)   och   fler   redaktionsmedlemmar.   Under   hösten   2020   blev   det   så   när   Rasmus   och   
Jon   tillkom   i   redaktionen.   Under   2020   har   också   en   mindre   krets   av   personer   inkluderats   i   
arbetet   med   granskning   av   inkommande   manus.   Denna   grupp   skulle   kunna   bli   större   för   
att   få   en   snabbare   process   med   manus.   Under   året   har   6   digitala   redaktionsmöten   ägt   rum   
via   Google   Hangouts.   Inget   fysiskt   möte   har   ägt   rum,   pga   av   covid19-pandemin.   

Figuren   visar   preumerationsutvecklingen   av   Yrfän   sedan   starten   2015.   

  
  

  

  
  

  
Faunaväkteriverksamheten     
På   grund   av   den   rådande   pandemin   har   faunaväkteriverksamheten   under   2020   tagit   en   paus.   
En   ansökan   om   nytt   anslag   för   2021   skickades   in   under   hösten   2020.   

  2015   2016   2017   2018   2019   2020   

Svenska   636   693   692   672   669   665   

NRM   100   100   100   100   100   55   

Norden   52   52   50   47   43   36   

Utanför                

Norden   30   29   29   28   26   23   

Totalt   818   874   870   847   838   779   

  2015   2016   2017   2018   2019   2020   

Svenska   933   1262   1248   1249   1296   1327   

Norden   4   18   13   17   16   15   

Utanför                 

Norden   0   1   1   1   1   1   

  937   1281   1262   1267   1313   1343   



  

  
  

Bokprojektet   ”Entomologins   historia   i   Sverige”   
Arbetet   med   att   skriva   entomologins   historia   i   Sverige   har   fortsatt   gå   långsamt   framåt.   I   början   
av   året   publicerades   en   signifikant   delredogörelse   om   den   tidiga   insektfaunistiska   
utforskningen   på   landskapsnivå   som   Skörvnöpparen-supplement.   Sedan   stängdes   arkiv   och   
bibliotek   ner   och   pågående   delprojekt   avstannade.   

  
  

Biosam   
Biologiska   föreningarnas   samarbetsorganisation   har   haft   två   möten   under   året   som   gått.   
En   del   nya   personer   har   tillkommit   i   gruppen.   Inför   2021   inleds   ett   närmre   samarbete   
med   artdatabanken.   

  
  
  

Rikare   trädgård   
SEF   har   ingått   ett   samarbete   med   projektet   Rikare   Trädgård    www.rikaretradgard.se    .   Det   
är   en    samlingsplats   för   allt   som   är   värt   att   veta   om   biologisk   mångfald   i   odlingar   och   dels   
att   nå   ut   med   information   till   och   inspirera   Sveriges   odlare   att   ta   hänsyn   till   våra   inhemska   
växter   och   djur.     
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