
styrelsemöte 2013-10-30, protokoll 6/2013. 

Närvarande: Östen Gardfje/1, Thomas Harry, Ruth Hobro, Håkan Lundkvist Unda Strand och 

Hans-Erik Wanntorp (från§ 354). 

Mötet via Skype kl. 19-21.15. 

§346. 

§347. 

§348. 

§349. 

Öppnande av möte_ 

Håkan Lundkvist öppnade mötet och hälsade oss alla välkomna. 

Dagordningens godkännande. 

Dagordningen, som vi fått i förväg, godkändes. 

Föregående styrelsemötesprotokoll och kvarstående punkter. 

Föregående mötes protokoll hade i förväg skickats till alla. 

Kvarstående punkter: Populärtidskrift- Håkan och Linda arbetar vidare. 

Protokollet från årsmötet är nu underskrivet och arkiverat. Vi konstaterade att man i 
protokollet felaktigt skrivit Håkan som sammankallande i valberedning. Rätt skall vara 
att Göran Andersson är sammankallande i valberedningen. 

Remisser 

Håkan Lundkvist hade i förväg gett oss en lista på remisser, som inkommit till 
föreningen och, som vi besvarat eller som vi kan besvara. Många av dessa berör 
kanske inte våra intressen direkt. Men om någon känner sig manad har Håkan 
Lundkvist underlaget. Listan bifogas protokollet. . En lista på dessa remisser finns på 
hemsidan. 

§350. Ekonomi 

östen redogjorde för siffrorna i dagsläget. Siffran från prenumerationerna hade ökat 
efter påminnelserna tidigare i höst. Bidragen på 115 + 40 tkr bidrar till ett rejält överskott 
i år. 

l detta sammanhang diskuterade vi lagret av långhorningsboken. Ett gratis ex skulle 
kunna skickas till utländska bokförsäljare t.ex. Pemberly books, NHBS m fl. för ett 
försök till marknadsföring och till reducerat pris. 

Vi har cirka 250 ex. lager och i nuläget säljs dessa till 250:-/st. 

l syfte att bedöma nuvarande kostnad för tryck av ET har offert begärts från annat 
tryckeri. Då denna offert inte är förmånligare görs ingen förändring. 
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§351. Faunaväkteri 

Kvarstående pengar förs över till 2014 års budget. l slutet av 2014 söks nya medel för 
2015. 

§352. Validering/Artportal 

Botanikerna har möte angående validering på nya Artportalen med artdatabanken den 
12 december. Håkan Lundkvist deltar också på detta möte för att utbytta erfarenheter 
inför att SEF ska ansvara för valideringen av småkryp. 

Håkan Lundkvist bollar krav och önskemål inför valideringen på den nya portalen med 
en liten nybildad arbetsgrupp. Bland annat vill man att inrapportören får en respons 
("pling") om man t ex lägger in en art, som är ny för landskapet. Detta bygger på väl 
validerade landskapkataloger. 

En sammanställning skickas till styrelsen innan den går vidare till Artdatabanken. 

Artportalsråd: Den 5 december hålls ett nytt artportalsrådsmöte på Artdatabanken, 
Uppsla. 

Den nya portalen kommer troligtvis bli försenad ytterligare. 

§353. Kommunikationsgruppen 

Redaktören för ET (Mats Jonsell) har kommit med tre förslag till hemsidans redaktör, 
Thomas Harry. 

• Stora bilagor till artiklar i ET skall kunna läggas på hemsidan 

• På hemsidan ska ET:s summarias finnas på engelska 

• Reklam för långhorningsboken ska finnas på hemsidan både på svenska och 
engelska. 

En del är redan åtgärdat men Thomas ska förtydliga ytterligare på hemsidan. 

Krysslistor för olika artgrupper kommer att komma på hemsidan - först ut blir 
trollsländor och dagsländor. 

Populärtidskriften för att popularisera entomologin diskuterades. Vi beslöt att en större 
arbetsgrupp skall bildas och att vi till nästa möte ska komma med namnförslag på 
personer som kan ingå i en redaktionsgrupp för denna tidskrift. Därefter kan vi ta beslut 
om hur tidskriften ska publiceras digitalt (som pdf) eller som bilaga till ET. 

§354. Namnkommitten 

Förra veckan deltog Hans-Erik W anntorp i namnkommitten för svenska namn i Svenska 
artprojektet Man behandlade nakensnäckor och lockespindlar. Mötet fick ajourneras 
tills den 13 december då klokrypare kommer att behandlas. 

Inget nytt om SEF-namnlista på trollsländor 
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§355. ET 

Redaktören för ET (Mats Jonsell) har meddelat att fjärde numret för ET är på gång och 
kommer tyvärr bli jämförelsevis tunt. Kassören har räknat ut att ett tjockt nummer är 
billigare per sida än ett tunt. 

§356. Insamlingsförbud i reservat 

Frågan har väckts av medlemmar om SEF kan eller ska driva frågan. Håkan Lundkvist 
tar kontakt med några presumtiva personer som kan ingå i en grupp, som skulle kunna 
få till stånd ett samarbete med länsstyrelserna och SEF. Eller om frågan ska skötas 
främst via lokalföreningarna. 

Linda meddelade att frågan är uppe på ESILs bord och ett förslag finns. Det går ut på 
att insamling i reservat skulle tillåtas om SEFs etiska reglerna följs och anmälningsplikt 
av insamlat material sker till länsstyrelser/artportalen. Dialog förs med länsstyrelsen i 
Skåne. 

§357. Övriga frågor 

Thomas Harry har skickat ut iniagg till Sefs hemsida till alla lokalföreningarna. Några av 
lokalföreningarna har hängt på och lagt upp sina kalendarier på SEF:s hemsida. 

Thomas Harry påminner de övriga. 

§358. Nästa möte 

Nästa möte blir onsdagen den 18 december kl. 19 på Skype. 

Nästa årsmöte kommer att hållas i Mora 27-29 juni. 

Ekolsund 30 oktober 2013 

-

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

Kvarstående punkter från tidigare protokoll: 

§263,274 Populärtidskrift Ansvarig: Håkan Lundkvist & Linda Strand. 
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