
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-01-23, protokoll1/2013. 

Närvarande: Osten Gardfje/1, Ruth Hobro, Håkan Lundkvist, Linda Strand, Hans-Erik Wanntorp. 

Mötet ägde rum via Skype 

§279. 

§280. 

§281. 

§282. 

§283. 

§284. 

§285. 

§286. 

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

Dagordningen godkändes 

Föregående styrelsemötesprotokoll från 2012-11-27 lästes upp och 
godkändes. 

Myggremiss. Det av Håkan Lundkvist skrivna yttrande på remiss till 
Naturvårdsverket angående "Bekämpning av översvämningsmyggor med 
VectoBac G säsongen 2013 i Nedre Dalälvsområdet och i Deje, Forshaga 
kommun, under 2013" diskuterades och godkändes av styrelsen. 

Föreningskonferens 
SBF (Svensk botanisk förening) har gjort en förfrågan om fortsatt 
deltagande och medverka i föreningskonferens i november 2013 om strand 
och vatten. Konferensen har skett två gånger tidigare 2009 och 2011. Linda 
Strand och Hans-Erik Wanntorp har ställt sig positiva till att hålla föredrag. 
Beslutades att Håkan Lundkvist är med i arbetsgruppen som kommer att 
träffas under våren och i höst. 

Ars mötet. 
Beslutades att den från Entomologiska föreningen i Östergötland erhållna 
skrivelsen "Projektplan för kvalitetssäkringsarbete för insekt- (småkryps-) 
fynd i artportalen" skall tas upp på årsmötet som motion. 

Beslutades att Håkan Lundkvist gör ett förslag på ändring av stadgarna och 
som diskussionsunderlag skickar förslaget till styrelsen att tas upp på nästa 
möte. 

Ekonomi 
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Osten Gardfjell hade till mötet skickat bokslutet från 2012-12-31. Allt ser bra 
ut och vi ligger på cirka 75000 plus. 
Beslutades att Osten räknar om prenumerationsinkomsterna till antal 
prenumeranter och delger Håkan Lundkvist detta att ha som underlag till 
verksamhetsberättelsen. 

§287. Faunaväkteri 
slutrapporten från 201 O skickades av Håkan Lundkvist och Pavel Bina i mitten av 
januari till Naturvårdsverket. 

§288. Arbetsordningsmall 
Ajournerades till nästa möte 

§289. Kommunikationsgruppen. 
Gruppen har oförtrutet jobbat vidare och hemsidan planeras att komma igång omkring 
1 april. Hittills har man mest arbetat på funktionen och inte så mycket på designen. 

Mötet uppdrog åt Linda att få offert på vad vi kan få för profilartiklar (T-shirts, kepsar, 
tygpåsar) för max 15000.-. 

§290. Namnkommitten. 
Hans-Erik Wanntorp har under julen brottats med bortsmaskars namn i Svenska 
artprojektet 
i SEF:s egna namnkommitte har Linda Strand distribuerat en trollsländelista över 
europeiska trollsländor. l namnkommitten ingår även Börje Westlund (docent i nordiska 
språk, kunnig i latin, samt entomologiskt intresserad). 

§291. ET 
Mats Jonseli har inga nyheter från redaktionen, utom att han saknar enklare, korta 
artiklar. 
Vi diskuterade redaktionsgruppens tillsättande och hur det går till när en artikel kommer 
till redaktionen. Svaret på dessa frågor är sådana som skall stå i arbetsordningsmallen 
för redaktören. 

§292. Övriga frågor. 
AP 2 släpps troligen omkring 1 februari. 

Artportalsrådet kommer att mötas den 18 mars. 
Catalogus kommer inte att från början ingå i AP 2 utan kommer att ligga kvar i AP 1. 

Markägardiplom med SEFs logga i stället för vår nuvarande logga borde färdigställas. 
Linda lovade göra ett förslag. 

SEF:s styrelse beklagar artdatabankens beslut att dra ner på bokutgivningen av 
National nyckeln. 
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§293. Nästa möte. 
Nästa möte blir på Skype onsdagen den 6 mars kl. 19.00. Adjungerad Thomas Harry. 

Ekolsund den 24 januari 

Justeras 

Ruth Hobro (sekr.) 

Bilaga 1. Kvarstående punkter från tidigare protokoll och detta protokoll. 

§243,261 ,287 Arbetsordningsmal l. En uppmaning till alla att försöka skriva ner sina arbetsuppgifter. 
Ansvarig: Alla. 

§259,269 Artportalen. Håkan Lundkvist tar upp med i AP om bättre synlighet för SEF. Ansvarig: 

§260. 

§262. 
§263, 274 

Håkan Lundkvist. 
Faunaväkteri 
Slutrapport 2011. Ansvarig: Håkan Lundkvist och Östen gardfjell. 
Slutrapport 2012. Ansvarig: Håkan Lundkvist och Östen gardfjell. 
stadgeändring. Omformulering kring antalet styrelsemedlemmar. Ansvarig: Alla. 
Kommunikations- och Prenumerationsgruppen. 
Färdigställandet av hemsida. Ansvarig: Thomas Harry. 
Populärtidskrift. Ansvarig: Håkan Lundkvist, Linda Strand 
FB fotofrågor ev. hänvisa till annan FB-sida. Ansvarig: Håkan Lundkvist. 
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