
styrelsemöte 2013-12-18, protokoll 7/2013. 

Närvarande: Thomas Harry (f o m §364), Ruth Hobro, Håkan Lundkvist, Linda Strand, Hans-Erik Wanntorp .. 
Anmält förhinder: Osten Gardfje/1 

Mötet skedde med hjälp av Skype kl. 19- 20.25. 

§359. 

§360. 

§361. 

§362. 

§363. 

§364. 

Öppnande av möte. 
Håkan Lundkvist öppnade mötet och hälsade oss alla välkomna. 

Dagordningens godkännande. 
Dagordningen godkändes 

Föregående styrelsemötesprotokoll och kvarstående punkter. 
Föregående mötesprotokoll från 2013-10-30 lästes upp. Kvarstående punkter tas upp 
senare och allt eftersom under mötet. 

Remisser 
Flera remisser har inkommit sedan förra mötet. 
En lista på remisser som kommit har uppdaterats på hemsidan av Håkan Lundkvist. 
Skötselplanerna har ändrats något och viktigt är att vi bevakar hur insamling av insekter 
behandlas. Behöver det stå att det är insamlingsförbud? 
Hans-Erik tittar på detta och använder Håkan som bollplank. 
Läderbaggeremissen besvaras av Håkan. 

Ekonomi 
Siffrorna, som vi fått av östen, ser bar ut. 
Bidrag till föreningarna för faunaväkteri avseende år 2012 -Har detta utbetalats? 
Bidrag till föreningarna för faunaväkteri avseende år 2013 -Frågor kvarstår. 
Punkten ajourneras till nästa gång. 

Validering l Artportal 
Artportalsrådet hade sammanträde i början av december. Håkan Lundkvist var där. 
Atlasrutor och landskapskataloger ligger på agendan. Småkryp kommer i slutet av 
våren och fåglarna får vänta ännu längre. 
När man räknar arter kommer inte sekretessarterna med -ett förhållande som kan 
verka irriterande. 
Artdatabanken tyckte att vi ska komma med förslag på personer, som skulle kunna 
hjälpa till med att bilda kataloger för olika grupper. 

Vad gäller validering så kör 3 botanister ett test, för att se om man kan komma fram till 
en lösning i valideringsfrågan. Vi väntar på en slutrapport från Pavel Bina och 
Naturvårdsverket om hur validering skall utföras i framtiden. 
Innan man kan validera måste landskapsfunktionen vara klar! 

§365. Kommunikationsgruppen 

Sveriges Entomologiska Förening 
C/o Håkan Lundkvist 
Frösslunda 312 
386 62 Mörbylånga 
Tel: 070- 650 12 43 
Hakan.lundkvist@telia.com 

Entomologisk tidskrift 

Att: Mats Jonseli 
Department ofEntomology, SLU 
Box 7044 
750 07 Uppsala 
Tel: 018-67 28 76 
pren@sef.nu 

Hemsida: www.sef.nu 

Kontakt: info@sef.nu 



§366. 

§367. 

Populärtidskiftsfrågan där vi i §353 beslutade komma med namnförslag på personer, 
som kan ingå i en redaktionsgrupp. Frågan bordlades tills nästa gång. 
Thomas Harry berättade att hälften av föreningarna nu lägger in sina program själva. 
Nya uppdateringar är gjorda. 

Thomas hade före mötet gett oss besöksstatistiken på hemsidan. 100-150 besök per 
dag och besökare tittar på 4-5 sidor i medel och de flesta besökarna skriver adressen 
själva eller har adressen bland sina favoriter/genvägar. 

Varje vecka kommer det nyheter, som vi i styrelsen mycket gärna också kan bidra med. 

Angående Långhorningsboken har Håkan Lundkvist beställt ISSN-nr från KB, för att vi 
lättare skall kunna sälja och lägga ut exemplar hos andra bokförlag, som säljer böcker. 

Namnkommitten 
NamnkommiMen jobbar vidare. Hans-Erik Wanntorp berättade att man avverkat 
nakensnäckor, havsborstmaskar och pseudoskorpioner. 
SEF:s namnkommitte ligger f n lågt, för att se hur utvecklingen gestaltar sig. 

Övriga frågor 
Jämtlandsentomologerna har bildat en undergrupp till Norrlandsföreningen som kallas 
Kontaktnätet jämtlandsentomologerna. 
Thomas Harry gör en förfrågan till Värmlandsentomologerna om inte de kan göra på 
samma sätt. 

Vi beslutade ge Håkan Lundkvist uppdraget att inhandla en scanner, som kan kopiera 
dubbelsidigt (för att det skall gå smidigare att kopiera ET till hemsidan). 

§368. Nästa möte 
Nästa möte blir torsdagen den 20 februari kl. 19 på Skype. 

Kvarstående punkter från tidigare protokoll: 

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

Ekolsund 21 december 2013 

. rp �t'h /1;-t ltT 
Ruth Hobro (sekr.) 
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