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Fran redaktё ren

Det stora omfangct hos detta haftc av Entomo―

logisk Tidskrift ar tyvarr inget tecken pl att tid―

skHften skunc ha en gOd ekononli.Specialnum‐

ret om 01ands― insekter ar nanlligen nastan helt

flnansierat genonl de tryckningsbidrag, som

Olands― pr●ektgruppen erhallit fran olika hill(se

s.94).

Entomologisk Tidsk面 ft far sedan 1982 inte

langre nagOt regelbundet ekononliskt stё d fran

Naturvetenskapliga forskningsradet(att "NFR

Redaktionsttansten''fanns angivet pa fOrra ha←

tets omslag berodde pl ett nlisstag). Dct enda

st6d sonl tidskriften fOr narvarande erhaHer ar

5∞O kr frin Kulturidet.

Fёjaktligen baseras tidskriftens ekononli nas―

tan helt pa prenumerationsavgifter. Dessa in‐

komster racker idag inte till fOr att trycka tre

haftcn av Entomologisk Tidskrift per ar.F6r en

utgivning av normal omfattning behё vs saledes

tillnilliga medel av den typ som erhanits for

01ands_haftet.Aven nasta ars v。 lym kommer att

klaras av genonl ett liknande tillskott,som beta‐

lar stёrre delen av ett hafte.

Pa langre sikt kravs dOck att antalet prenume―

ranter ёkar fOr att tidskriftens framtid skaH

sakerstallas.Alla sonl ar intresserade av insekter

och andra landlevande ledttur uppmanas dh」ёr

att prenumerera pa Entomologisk Tidskrift.
Dessutom kan vi ana pa Olika satt llllpas at att

spHda intresset fё r entomologi och pa sa satt

skapa fёrutsattningar 16r att Entomologisk Tid―

skrift skall vinna nya prenumeranter.
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Lokalf<ireningarnas adresser och kontaktpersoner

I hafte l 1983 aterrlnns en mer omfattande sam―

manstalining,SOm bl a redogё r fё r styrelsernas

sammansattning Och fOreningarnas verksamhet.

Entomologiska breningen i Dalarna,c′ o助ёrn

Cederberg, Kristinebergsg. 5 E, 772 00 Mora.
Tcl. 0250′ 169 18 Postgiro 2 44 29-3. Medlems―

avgift 20 kr, skolungd. 10 kr, fanliliCmedl. 5

kr/ar.

Entomologiska fbreningen i Stockholin, Naturhi―

storiska Riksmus6et, Sektionen fOr entomologi,

Box   50007,    104 05   Stockholin.   Tel.

08′ 150240-250(Lars― Åkc Janzon,Bert Gustafs‐

SOn).POStgiro 5 42 13‐ 4 Medlemsavgift 10 krノ ar.

Entomologiska fbreningen i Uppland, Entomolo―

giska avdelningen, Box 561, 751 22 Uppsala.

Te1 018/145224(Stcn JOnsson, Lars Hed‐
stronl). PoStgiro 84 05 14‐ 4. Medlemsavgift 15

kr,skolungd.5 krノ ar.

Entomologiska s11lskapet i Lund,Zoologiska in―

stitutionen, Helgonav. 3, 223 62 Lund. Tel.
046/109334 (Hugo Andersson), 109582 (Per
Douwes). Postgiro 9 93 39-4. Medlemsavgift 15

kr′ ar.

Viistsvenska entomologklubben, Naturhistoriska

mus6et,  Box  7283,  402 35  Gё teborg.  Tel.

031/140095(Torkel Hagstめ m,Gёran Anders―

SOn). POStgiro 72 47 78‐ 6. Medlemsavgift 15 kr,

famitCmcdl.5 krノ ar.

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PA EN‐
TOMOLOGISK TIDSKRIFT!
Det kostar 60 kr per ar fbr medlemmar i ovan―

stiende lokalfOreningar.Prenumerationsavgiften

betalas samtidigt ined medlemsavgiften till en av

lokalfbreningarna. Icke medlemlnar prenumere‐

rar genom att betala in 100 kr till Sveriges Ento―

mologiska F6rening,postgiro 431 38 99-9.


