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Protokoll fört vid Styrelsesammanträde 2013-04-17, protokoll 3/2013.  
 
Närvarande:  Östen Gardfjell, Ruth Hobro, Håkan Lundkvist, Hans-Erik Wanntorp. 
Anmält förhinder: Linda Strand  
 
Mötet ägde rum via Skype 

 
  
 
 
§310. Öppnande av möte. 
 Håkan Lundkvist öppnade mötet och hälsade oss alla välkomna. 
 
§311. Dagordningen godkändes 
 
§312. Föregående styrelsemötesprotokoll från 2013-03-13 godkändes. 
 
§313. Referat från deltagandet i olika möten. 
 Håkan Lundkvist refererade från mötet i artportalsrådet den 18 mars. 
 En lång restlista finns fortfarande kvar inför ett släp av AP2. SOF och SEF 

kan inte se en reelse av AP2 utan att flera punkter på restlistan är 
åtgärdade. SBF har haft problem med AP1 de senaste 3 åren utan åtgärd 
och vill gå över till AP2 så snart som möjligt.  
 
Ett försök med ett delsläpp för kärlväxter, svampar, mossor, alger, lavar, 
fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur kommer ske. Detta delsläpp som 
kommer tidigast att ske i mitten av maj p g a pågående serverproblem på 
SLU. För fåglar, småkryp och marina evertebrater sker delsläppet först till 
sent på hösten 2013, vilket innebär att dessa användare fortsätter med de 
gamla portalerna som vanligt. 

   
 Förhoppningen är då att man hunnit införa de viktiga funktionerna 

altaskartor och catalogus i AP2. Dessa ligger nu på restlistan och är inte 
med i det första delsläppet.  

 
 
§314. Remisser. 
 SEF har fått svar från Naturvårdsverket (NV-10089-12 och NV-09497-12) 

angående bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G. Vårt 
yttrande gav inget resultat utan tillstånd medgavs. 

  
 
 
 
 
§315. Årsmötet. 
 Anmälan – alla i styrelsen är anmälda av Östen Gardfjell. 
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 Dagordning: Punkt 10. Styrelsens svar på inkommen motion diskuterades 

(Håkan sammanfattar och skickar för kännedom i mail till styrelsen) 
 
 Resultat- och balansräkning – revisorerna har ingen anmärkning. Östen 

Gardfjell skickar ut för underskrift. 
 
 Verksamhetsberättelse är så gott som klar. Några kompletteringar ska 

tillföras. (Håkan sammanfattar och skickar för kännedom i mail till styrelsen) 
 
 Verksamhetsplan för 2014 godkändes av styrelsen. 
 
 Styrelsemötesprotokoll har revisorerna fått. 
 
 Föreliggande förslag till budget och avgifter 2014 godkändes av styrelsen. 

Östen Gardfjell skickar ut. 
 
§316. Stadgar 
 Vi gick åter igenom stadgeändringsförslaget och godkände det med en liten 

justering på §5 (strykning av ordet minst). (För kännedom mail till styrelsen). 
 
§317. Ekonomi 
 Östen Gardfjell hade till mötet gjort en sammanfattning på de senaste 

förändringarna i årets ekonomi, vilken är fortsatt stabil. 
 
§318. Faunaväkteri 
 Fortfarande inget besked från Naturvårdsverket. 
 Koordinatorerna för de olika föreningarna har haft möte i Uppsala.  
 Margareta Edkvist från SBF höll ett inspirerande föredrag och berättade om 

hur det gick till i floraväkteriet. Bland annat så ingår alla hotade arter i 
ersättningen till de lokala föreningarna. Man kan även floraväkta NT-arter 
liksom lokalt intressanta arter. Detta upplägg uppskattades mycket av 
koordinatorena på mötet. Dagens situation med en begränsad artlista 
hindrar engagemang och möjligheter till faunaväkteri i olika delar i landet. 
Beslutades att faunaväkteriet bör omedelbart gå över till att följa 
floraväktarnas modell. SEF(Håkan L.) och Pavel Bina (ADb) ska framföra 
beslutet till övriga delaktiga på ADb.  

 
§319. Arbetsordningsmall 
 Vi fortsätter lägga in och arbeta med arbetsordning på Dropbox. 
 
 
 
§320. Kommunikationsgruppen 
 En hel del jobbas det på med den nya hemsidan. Håkan Lundkvist har 

påbörjat scanna in ET från 2010 och bakåt. 
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§321. Namnkommittén 
 I Svenska artprojektet har namndiskussioner startats på fjädermott.  

I SEF:s namnkommitté fortsätter med arbete på Europas trollsländor. 
 
§322. ET 
 Redaktören är tillfrågad av styrelsen om fortsatt arvoderat redaktörskap av 

ET. Mats Jonsell fortsätter som redaktör ytterligare 3 år (f o m 17 april).  
 
§323. Övriga frågor 
 Hans-Erik redogjorde för hur han validerar skalbaggar på Artportalen.  
 Nya Sverige och landskapsfynd bör (trots artportalen) publiceras på papper. 

Företrädesvis i ET eller någon lokal entomologisk tidskrift. 
 
  
§324. Nästa möte 
 Nästa möte blir efter avslutat årsmöte den 7 eller 8 juni på Ivön 

(konstituerande möte). 
 
    
  
  
Ekolsund den 18 april 
 
    Justeras 
  

 
 
________________________ 
   _______________________ 
Ruth Hobro (sekr.)  Håkan Lundkvist (ordf.) 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. Kvarstående punkter från tidigare protokoll. 
 
§304 Arbetsordningsmall. Arbetas vidare i Dropbox. Ansvarig: Alla. 
 
 
§263, 274 Kommunikations- och Prenumerationsgruppen.  
 Färdigställandet av hemsida. Ansvarig: Thomas Harry. 

Populärtidskrift. Ansvarig: Håkan Lundkvist, Linda Strand 
.  

 
 


