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Entomologlska Fiireningen i Stockholm.

Antagna vid sammantredet den 2b maj rq5j.

S r.

f'tiretringens uppgift ?ir att fremja det entomologiska studiet i vert hnd Foreningens

samt att estadkomma ett fruktMrande samarbete mellan entomologins uppSrft'

idkare, vennei och g)mnare.
Detta mal soker ,iireningen framftir allt nA genom att utgiva en Entomo-

logisk Tidskrift och andra publikationer av entomologiskt innehAll, ivensom
genom utdeldng av stipendier till entomologiskt intresserad skolungdom
samt genom aodra Atgerder, som av fdreningen eller dess styrelse kunna
beslutas.

Sz.
'fill medlem aDtager ftirenhgen p{ fttElag av liireningsmedlem svensk }Iedlemmar.

eller utlindsk person, institution, ftirening eller annan sammanslutnitrg, som
teoretiskt eller praktiskt sysselsetter sig med eller har iDtresse fiir ento-
mologi.

S 3.

Till hedeBledamot kan It redngen pi st]rrelsens Idrslag kaUa dels lram- HedeEleda-
staende svenska eller utlendska entomologer titl ett atrtal av h6gst tio, E6ter.
dels ock annan om ldreni[gen hiigt ft rtjent persoD, som den Onskar satskilt
utmerka.

S4.

Till f6reningens skattmestare inbetalar varje medlem kontant eller genom
postftirskott e tidskriltens ftirsta hafte en av ft reni[gen faststalld A,rlig
avgift. Fiirslag till andring av irsavgiften behandlas som stadgeandrings-
ftirslag (se S 22).

Easkild person, som pe en gang inbetalar etthundrafemtio (r5o) kronor,
iir fran irsavgift betriad (standig ledamot).

Enskild person, som till nigon ftireningens fond pl en geng inbetalar
minst trehundra (3oo) kroflor,:ir likaledes {rln ersavgift berriad samt
infiires i matrikeln som sttidjande ledamot och erhiuer tio aldre argAngar
aY tidskrifteD efter eget val-
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Styrelse

$6.

l-dreningens angelagenheter handhavas av en bland ltireningens med-
lemmar vald st]-relse, besteende av ordfiiralde, vice ordfiiralde, sekreterare,
fyra andra ordinarie ledamiiter samt en fiirste och en andre suppleant.
!'dreoingeos ordfdrande, vice ordfdrande och sekreterare ?ir tillika styrelsens.

!7.
Tjenstemetr. FdreningerN tjanstemen ero skattmestare, redaktttr (e\-. even bitredande

redakt6r), ea euer tvl distributorer saEt klubbmastare. Skattmastare,
rcdaktatr(er) och distributiir(er) uts€s av stlEelseu pi obestiimd tid, varvid
styrelsens val skall godkinaas av loreningeD. Klubbmistare vd,ljes av ltir-
eningen.

SkattmastareD tiir va!'a medlem av st!'relsen.
Ftireningen uts€r darjamte dels en av tre ledamtiter best4ende redaktions-

kommitt6, till vilken even hdra redaktiir(er) och distributtir(er), v ka aro
sj ll vskrivna.

Reglementen firr ftireningens tjanstemen liksom lti. koDmitt6er av f,€rma-
nent karaktar utarbetas och faststalhs av str.relsen.

Obetalda ars-
avgifter.

SamDran-
traderl.

II !:\TOTOLOGTSIi 1'lDSrinrrT rq5+

S5.

Itedlem, som oaktat paminflelse ej erlagt Arsavgift, erhr,Uer ej tidskrilten
(xh betraktas efter tve er som utgangen ur ,6reningen.

s8.

Fdreningen samlas till ordinarie sammanttede om mOjligt en geng i
menaden, dock icke under sommarmaDaderna juni, juli och augusti. Med
undaatag av arets sista saEmantrade ffr nedan) he,Uas de ordinarie sam-
mantredetra, om intet s:ilskilt hinder mdter, sista mandagen i mluaden.
MarssaBEantriidet er idreningens ltsmtite, vid vilket revisiousberettelse
skalt fttredragas och val ftirrattas. Arels sista sammantrdde hiillqs, i Iorm
av htigtidssammantrade, om mt jligt den r4 december, ersdaged av f6r-
eningeDs stiftande.

!-Oreningen kan dessutom, ner styrelsen si. finner liimpligt, kallas till
extra sammantrade samt fdretager minst en gang arhgen entomologiska
exkursioner pa tid och till plats, som liir var geng sarskilt bestemmas.

Se.

Kallelse tiu ordinaiie sammantrade skall vara utfardad senast en vecka
Iiire den fiir detsamma utlysta dagen och skall noggrant angiva tid och plats
fdr sammantradet samt dan id fiirekommande f.iktigde airenden.

S ro.

Ordinarie val fdretaga-s inom fdreningen vid ersmtitet (xh inom stvrelsen
Yid narmast diirpi fiiljande styrelsesamDrantrade.

l: t,uol.'l's. -lrtt.;i. H. :-t, tvjl
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vid alta val galler enkel pluralitet. vid lika rtistetal avgiires genom lottning.
val av st]'relseledamtiter och rewisorer ske, d?ir {tireningen ej annorlulda

beslutar, med slutna sedlar och fdrriittas av ordfdranden samt kontrolleras
av tvi av {iireningen fttr tillfatlet utsedda kontrollaDter, vilka ej itA under
omr6stnirg. Ovriga val ske, di ej antrat bega"res, genom ijppen ornrdstning.

Ordinarie val Lirrattas salutrda att ord{iiranden, tve aodra ordinarie
stFelseledamiiter och den ene suppleaoten samt tve av redaLtiorskommit-
t6ns ledamtiter valjas ena 5xet, andra eret eter vice ordfiiranden, sekrete-
raren, tve andra ordinarie st,'relseledamijter (rch den andre suppleanteD
samt en av redaktionskommitt6ns ledamiiter.

Vid nywal av hela st,'relsen eller av en kommittds samtliga ledamdter
avgores genom lottning, vilka ledamdter som fiirsta gingen skola avga.
Avense bestammes i sedant fall suppleantemas rangordniog genom lottning.

Alla val inom ftileningen ge[a fdr en tid av tve ar utom i frega om revi-
sorema och revisorssuppleauterina (se S 2r), vilka endast v:iljas fttr full-
gtirande av bestamt uppdrag- De avge.ende kunna omvaljas. Avgir nigon
{iire valperiodens utgeng, veljes eltertradare snarast mdjligt, dock blott
liir eterstaende del av valperioden.

Ftir att ft rbereda samtliga vid ersmtitet fiirekommande val tilhettes av
Itireningen selast pe ianuarisammantradet en valkommitt6, best6.ende av
fem personer, vilka inom sig utse o.dftirande, vilkeD tillika ar samman-
kallande- Valkommittdn har att efter noggrant tivervegande fdresla ersmdtet
kandidater till de poster, som skola besattas. Vid fylltradsval avgtir fdr-
eningen, huluvida valkommittd skall tiusattas.

$ rr.
Vid alla beslut, dock ei sedana, som ga[a stadgeandringsfdrslag (se S 22),

galter enkel pluralitet. Yid lika r<istetal har ordftiranden utslagsrtisten.
All omriistning ske! tippet, se vitt ej annat begeres.

S 12-

Ftireningens fonder och itvriga ti[gangar skola ftirva]tas edigt faststalda
reglementen. Fonderna aro fiiljande:

r. A. F. Regnells fond. Stiltad den 22 september r 88r genom giva av 2 ooo kr.
lran dr A. F. Regnell i Caldas, Brasilien. Avsedd ftir tidskriftens utgivning.

2. P. F. U'ahlbergs fond. Stiftad den 29 april 1882 genom gaya av 2 ooo kr.
frel pro{. P. F. r*'ahlbergs elterlemnade maka och dotter.

3. Standiga ledamdters fond. Stiftad genom beslut av den 24 februari r88J
och bildad av de standiga ledamdterna-s avgifter (se $ 4).

4. Oskar Sandahts fond. Sti{tad 1884 under namn av DAnmanna fonden {or
entooologiens befrimjande,r och bildad av genom upprop insamlade me-
del. Den 30 april 1887 omdttpt tiu Doskar Sandahls fondr till min[e av i6r-
eningens stiftar_e, som ocksA genom storar'tade gevor tikat fondeDs kapital-

5. Claes Gri s stipendie{ond. Stiftad den 27 februari 1897 av overste Claes
Grill och bildad av inkomstema ar- den till Idreningen skenkta crills

Eltotnol. Ts. -irg. 75. H. z-q, t95q
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St].relsens
lliggatrden

Ordl6tandens
aligSatrden.

skalbaggskatalog och I-ampas Ijzirilskatalog jemte influtna kontanta ga-
vor och ansl,ag. Avsedd till ett eller flera entomologiska vandringsstipen-
dier, sorE lrligen elter anstikan utdelas till elev tid statligt, kommunalt
eller eriskilt g-\'mnasium.

o. I. W. Smitts fond. Stiftad r9o5 genom gava av 5 ooo kr. i generalkonsul
I. \\-. Smitts testamente.

7. PublikationsfoDdea. Stiltad rgrg av hopsamlade medel. .\vsedd fiir
faireningens publikationer.

$ 13-

St)'relsen augger
att gemensamt ftirlalta fiireningens tillglngar och tillsc att noBgraflna

rdkenskaper fiiras,
att pe fdrslag av skattmdstaren er[gen uppgtira inkomst- och utgi{Lstat

ftir ltipande Ar och vid ftireniogens aprilsammantrede fiireEgga foreflingen
densamma till godkennande,

att, nar se erfordras, avge fitrslag till iindring av Arsavgiftetr,
att Ia-ststella reglementen ftir londernas fdrvaltning, ftir ftireningens

tjanstemen samt ftir kommitt6er av permanent karakter,
att tillse att fattade beslut verkstill,as och att faslsta[da reglementen

foljas,
att understella viktigare arenden ItireDinge[s b€slut, sedan de blivit av

st]'relse[ omsorgsfullt fttrberedda,
att uppsatta och fitr fairenidgetr framHgga fitrslag till val av hedersleda-

mtiter samt
att enligt faststalld ordning ftirr?itta alla strelsen tillkommande val.
St,'relsen ager att inom ramen ftir den faststalda staten besluta ang{etrde

ftireningens utgif ter.
Styrels€n ager icke fatta beslut med mitrdre an att fem ledam6ter aro

niin'arande- Vid behandling av Irigor riirande ftireningens ekonomi eller
publikationsverksamhet btir skattmestare resp. redaLttir och distributtir(er)
vara nir!'arande.

I ekonomiska fragor tecknas fiireningeu av ordftiranden och skattmestaren,
beda i f6rening eller var ftir sig, eller ock av annan styrelseledamot, som av
styrelsen dartill utses.

Vid tillfalligt fairfall intreder ftir ordfiirander vice ordftiranden eller i
dennes frlnvaro annan stJrrelseledamot, ftir sekreterareo annan styrels€-
ledamot samt fdr annan styrelseledamot fttrste suppleanten eller i dennes
frAnvaro andre suppleanten, \'ilken i iivrigt endast intrader, derest mer an
en stl'relseledamot ar frlnvarande.

S r4.

Ordfiiranden Aligger
att leda fdrhaodlingarna vid fiireDingens och styrelseos saEmantraden,
att underskriva Bodkenda protokol jamte skdvels€r, som i f6reningens

vagnar utferd&s,

Efilottol. Tt.,4rg- 75. II. *q, t95q
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att ftirratta alla val inom styrels€D och f6rer Dgen samt
att, na, sl ertordias och ej annorlunda bestemmes, representera foreniDgen .

S 15.

Seketeraren figger
att i saored Ded ordtitrauden uppgtira ftircdraglilgslistor ftir f6reningetrs

och stlEelseDs saEurautredeo,
att utferda kallelser till ftireningens sammantraden och exlursioner,
att i f6rekommande IaU i god tid meddela skattmastare, redaktor(er)

och dislributitr(er), vilka ekoooBiska resp. publikationsverksamheten be-
riirande Legor, soD skola behaDdlas pa stFelsesammandide, till vilket kal-
telse utfardats,

att Itira troggranna protokoll 6ver tairhandlingarna vid ftireringens och
stjEelseDs sahmatrhaden,

att i enlighet med stt'relsens beslut uppsetta och kontrasigaera skrivelset,
som skola avgl i fttreDingeus eller styrelsens namn, sarDt Idrvafa kopior
dirav,

att fora diariuE tiver och forvara alla ftireningen tillhtirande handlingar
och ttvriga arkivalier,

att ltira trog8rann matrikel iiver fitreuhgens medlemmar samt
att noggraot bokJtiB alla sekreterareDs utgilter och edigen senast den

15 jaruari till skattEastaren iqsinda specilikation dardver.

SeLaeterarcns
elitganden.

$ 16.

Skattmastaren aligger Skattmasta-
att uppba.ra ftireliogens samtUga iokoluster och ombestirja dess utgilter retrs A]i88an-

samt diirdver liira noggr-anna rekenskaper, den-

att lrligen vid det stlaelsesammantrade, som omedelbart tiireger for-
eningens aprilsammantrede, Lamliigga lttrslag till intomst- och utgiftstat
fttr ltipande e!,

att giva Iitrslag om placering av foreninge$ dispotribla medel och i enlighet
med stJ.relseus beslut verkstalla deaua,

att nerva.a vid all,a styrelsesammantiadeu, vid vi-tka ekonomiska lrAgor
skola behandlas, samt

att a!'sluta Ioreningens rakenskaper per kalenderar och att senast den
15 februari ha]Ia takenskapema tillgiirlgliga fdr revisolema.

$ r7.
Redaktiireq efgger Redakttirens
att vara ansvarig utgivate av f6reningeus publikationer, eli88a,lden.

att inom ramen av deD laststellda utgiftstaten redigera Entomologisk
Tidskrilt samt, sl vitt ej aalorlunda bestaDmes, aven andra av fOrenitrgen
beslutade publikatiorer,

att diarieftira och med hansl.! tiU uppstiilning och sprlkbehandling
granska eller leta gratrska inkorr[Da Ealuskript,

2r-s13to, Etttoaol. Ts. 4ry. 75, H, z-4, rg54
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att iakttaga vad i av styrelsen faststalt reglemente riiraDde publicerLrgen
i ltireningens skrifter katr fitreskivas,

att i god tid {iire utgi!'atrdet av varje nummer av tidskiften saEt i ovrigt
air si, edordras sammanka.lla redaktio[skommitt6n samt

att noSgrant bokf&a alla redaktdreos utgifte. och att lrligen sena-st den
15 januari till skaftmastaren iusenda speciiikation d?ktiver.

S 18.
Distributiiren figge!
att ombesiirja uts:iDdnilgen av tidskriltens heften samt fii.saljohgen av

fdreningeus iil.riga publikationer och Ltrlagsartiklar,
att noggrant boklttra in- och utgeeode medel,
att till skattmestaren e{terhaod redovisa influtna Bedel samt
att ftira nog8]:ann inveDtariefdrteckning dver samtliga ftirlagsartiklar och

erhSen senast den 15 jauuari HEaa rcdovisaiog haritver till skattDastaren
och redaktiooskoDmittdn.

Finnas tve distribut6rer, ft rdela dessa e[ggandena sinseEellao pa sett
som av stJrrelsen godkaDres.

S !9.
Klubbm;istared el8ger
att ombesttrja lokal 16r samma[tradena samt
att fttrbereda de i sambaod med de,ssa sedvanliga samkvemen.

Distiibutti-
rens aliggan-

den.

Klubbmasta-
reus eliggao-

deE.

S 20.

Redaktiotrs- Redaktionskommitt6n, som skall vara redaktdren ett sttjd i hans arbete,
LoEmittd. har till uppgift

att avgdra sedana redaktionella frlgor, som av redakttiren hanskjutas
till densanrma, samt

att ftirbereda Irdgor angiende nva publikationer och n)'tryck av slutselda
strdana.

Kommittdn, som inom sig utse! ordftirande och sekreterare och vilkens
beslut protokollf6ras, sammantradq p{ kallelse av redaktdren i god tid
fiire utgivandet av varje nummer av tidskriften samt i ti!.rigt ner se erfordras.

Revisorer

5 2r.

Fiir granskaing av IiireaiDgens rakenskaper och dl'riga fitrvalttritrg utses
vid ersmotet tva revisorer och en suppleant fiir vai och en av deE.

Rewision skall vaia verkstilld s, tidigt att berettelse derover kan f6re-
leggas fiire!.ingen pa irsmtitet. 

s 22.

Ft rslag t f andring av dessa stadgar kan blott v-ackas wid ordilarie
sammatrtrade och skall behandlas pe tve ordinarie samm..ltideu i ldljd
samt mlste ltir att bliva aDtaget godkennas vid det sista av dessa sarlmarl-
traden med minst tvi tredjedelars Eajoritet.
Eatomol- Ts. Arg. 7i H. 2-4, t95,4
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