
Ftireningsmeddelanden

Riksftireningen

Sveriges Entomologiska F6rening (SEF) iir en riksor-
ganisation f6r entomologiska f0reningar i Sverige.
Medlemmar ar for n,irvarande de nio fdreningar som
presenteras nedan. SEF bildades 1977 med huvud-
uppgift att riidda utgivningen av den erevdrdiga Ento-
mologisk Tidskrift. Eftersom du just nu hiller i nr l-
2 1989, si fijrstar du att det har lyckats. Nytt f<ir i Ar

iir att SEF har gjon en uppryckning av sin organisa-
tion och ftir det Andamelet helt skrivit om stadgama.
Dessa antogs pA tvenne mtiten - 26 maj och 22 okto-
ber 1988 - och iir nu giltiga. De iterges hiir i sin hel-
het.

STADGAR FOR SVERIGES ENTOMOLOGISKA
FORENING

l. Ftireningens milsiittning, Sveriges Entomologis-
ka Fiirening (SEF) iir en riksorganisation fiir entomo-
logiska f,iireningar i Sverige, nedan kallade lokalfdre-
ningar.
Fiireningen dr ideell samt partipolitiskt och religiost
obunden.
SEF har till uppgifi att

- utge Entomologisk Tidskrift,

- stimulera intresset for entomologi och friimja ento-
mologisk verksamhet i Sverige,

- st0dja bildandet av lokalfiireningar i omrAden ddr
sidana saknas,

verka fdr att nationella och inlemationella m6ten
arTanSeras,

- initiera och stimulera utgivningen av bestiimnings-
litteratur,

- bevaka entomologiska naturvArdsfrlgor,

- ste till ftirfogande fdr myndigheter och organisatio-
ner som remissinstans i entomologiska frigor av
riksintresse samt av lokalt intresse diir lokalf0r-
ening saknas.

2. Regler fiir medlemskap. Till medlem i SEF kan
svensk entomologisk sammanslutning antagas. Ansij-
kan inges till SEF:s styrelse. Sammanslutningen skall
till ansrjkan bifoga antagna stadgar och uppgift om
vald stvrelse.

3, Medlemsavgift. Ansluten lokalfiirening erligger
till SEF 6rlig avgift beriiknad pA lokalfiireningens

Fdreningsmeddelanden 6l

medlemsantal. Arsavgiftens storlek beslutas av irs-
stamman. Lokalftirening anse ha ulrett ur SEF om

Arsavgift ej erlagts under 2 Ar i fiiljd.

4. ArsstAmma. SEF:S hiigsta beslutande organ utgii-
res av ersstemma till vilken lokalfdreningama utser

representanter baserat pl antal medlemmar vid fdre-
glende Arsskifte enligt fdljande:

< 50 medlemmar I representant
50 99 medlemmar 2 representanter

100 - 199 medlemmar 3 representanter
200 - 399 medlemmar 4 representanter

> 399 medlemmar 5 representanter

Varje representant eger vid Arsstamman en rdst. Rdst-
ratt me utdvas iiven genom fullmakt frAn andra repre

sentanter inom samma lokalftirening. Medlem i lokal-
fiirening har niirvaroratt vid lrsstiimma.
Kallelse till Arsstiimma skall ulsandas senast ! manad

ftire stemman. Motioner, som skall behandlas pn Ars-

stamma, skall vara styrelsen tillhanda 2 menader i fiir-
veg.

Extra stAmma kan sammankallas av styrelsen eller di
minst en tredjedel av SEF:s lokalfiireningar si plkal-
lar.
Arsstdmman skall iiga rum under perioden april-sep-
tember.

5. Dagordning. PA lrsstiimma skall fiiljande iirenden

ftirekomma:

a) val av ordforande och sekreterare fiir
mdtet.

b) val av 2 justeringsmen for motet,
c) verksamhetsberattelse.

d) revisionsberettelse,
e) friga om ansvarsfrihel fiir styrelsen,
f) behandling av inkomna motioner.
g) faststellande av verksamhetsplan samt

utgifts- och inkomststat inklusive irsavgif-
tens storlek,

h) faststiillande av prenumerationsavgifter for
Ent. Tidskr.,

i) val av styrelseordfiirande jamte ytterligare
4 styrelseledamiiter pi 2 lr, vartannat Ar

viiljs ordftirande + 2 ytterligare ledamiiter,
vartannal ir 2 ledamdter,

j) val av personliga styrelsesuppleanter (totalt

5) valda pi 2 ir i samma ordning som de
ordinarie ledamiiterna,

k) val av 2 revisorer jiimte 2 revisorssupple-
anter pe I ar,
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l) val av valberedning om 3 ledamdter varav
en sammankallande,

m) t vriga fregor.

6. Styrelse. F6reningens angeliigenheter handhas av
en styr€lse bestlende av ordforande och ytterligare 4
ledamiiter. Den utser inom sig vice ordfdrande, kassOr

och sekrelerare.
Kaltelse till styrelsesammantriide skall ske skriftligen
3 veckor i fdrviig. Styrelsen Ar beslutsmdssig dl minst
4 ledamoter ar narvarande. Vid lika riistetal har ordf6-
randen ulslagsrost. For giltigt beslut klivs att minst
2 ledamdter er diirom ense.

Styrelsen kan sammantreda telefonledes gcn0m
gruppsamtal.

7. Rdkenskaper. Styrelsen skall svara ftir rdkenska-
per, vilka skall avslutas den 3 l/12 Arligen. FiiregAen-
de 6rs riikenskaper skall f6r granskning dverlamnas
lill revisorema senast den sista februari.

8. Tidskrift, SEF skall utge en tidsk-rift benemnd
Entomologisk Tidskriti innehAllande entomologiska
uppsatser och notiser av nordiskt intresse. Tidskriften.
som huvudsakligen skall vara skriven pl svenska,
skall utkomma minst 3 gAnger om &ret.

9. Redaktiir. Tidskrittens redaktijr utses av styrelsen
ftjr en tid av 3 lr i taget.

10. Stadgar. Andring av dessa stadgar sker genom
beslut pi 2 stemmor i fiiljd, varav minst en ordinarie
arsstamma och med minst 4 minaders mellanrum.
Andringsfiirslaget skall bifogas kallelsen till stiim-
moma.

11. Fdreningens uppliisning. Beslut om uppliisning
av fdreningen sker genom beslut pi 2 stemmor i fiiljd,
varav minst en ordinarie irsstdmma och med minst 4
minaders mellanrum.
Fiir beslutets giltighet fordras minst 2/3-dels majoritet
ftir nedliiggning vid bAda stiimmoma. Vid uppldsning
skall ftireningens tillgingar tillfalla den eller de lokal-
fdreningar, som ltar sig att fortsetta utgivningen av

Ent. Tidskr. Om sldan fdrening ej finnes delas till-
gingama mellan lokalfdreningama i propofiion till
antalet tillema representanter pe sista stamman.

Kommentarer

Av $l framglr att utgivningen av Entomologisk 'I.id-

skrift fonfarande lir en av f(lreningens huvuduppgif-
ter. Dessutom skall SEF slimulera, st0dja, framja och
initiera olika typer av entomologisk verksamhel. Det

betyder att SEF skall knuila pi, men huvudarbetet
meste fortfarande ske ute i lokalf iireningama.

En viisentlig nyher er aft foreningen nu skall kalla
till en ersstemma. Ftirut hade styrelsen, som bestod
av en representant fren varje delforening. i ston sett
ersstemmas befogenhet - en nAgot underlig anord-
ning. Nu finns en mindre styrelse pi fem personer
som skall skdta det lOpande.

Ftir att leva upp till $ l-satsen att SEF skall verka
ftjr ati nationella miiten anangeras sA besldt styrelsen
att ersstamman biir utvidgas till ett svenskt entomo-
logmote. 1989 har Uppsala-fdreningen atagit sig detra
arrangemang. Motet skall - fiirutom de formella lrs-
mtitesforhandlingama - inneh la diskussioner kring
aktuella entomologiska tiigor. Det kan r6ra hotade
aner, bevarandeaspekter. etiska spdrsmil, invente-
ringsmetodik m m. Eventuella motioner till arsstam-
man kan ocksA penetreras fdre sjiilva stiimman. Nagra
intressanta fiiredrag, demonstralioner och framftir allt
exkursioner skall ocksl inga. Dessutom blir det en
icke fiiraktlig del trevlig social samvaro. Varje ento-
mologiskt intresserad skall ha gliidje av att delta i ett
svenskt entomologmiite. Avsert sista helgen i.juli i lr
fiir en Uppsala-besiik!

Pe denna ersstimma skall den t'iirsta nya 5-manna-
styrelsen veljas. Fram till dess finns en interimsstyrel-
se med fdljande utseende: G0ran Andersson, Mtilndal
(ordf.), Ingemar Struwe. Eskilstuna (v. ordf.), Sten
Jonsson, Uppsala (sekr.), Bengt Ekengren, Gdteborg
(kassiir). och Bjdm Cederberg, Mora.

Giran Anderssott

Lokalfrireningarna

Fdr medlemskap i en lokalt'0rening inbetalas med-
lemsavgiften pl fdreningens postgiro (se nedan).
Samtidigt kan prenumerarionsavgiften 90 kr f6r Ento-
mologisk Tidskrift inbetalas pi samma postgirokonto.

Entomologiska ftireningen i Dalarna, c/o Bjdm Ce-
derberg, Kristinebergsg. 5 E, 792 00 Mora. Tel. 0250/
169 18.

Postgiro 2 44 29-3.
Medlemsat'gift 30 kr, skolungd. l0 k, familjemedl.
l0 kr/&r.
Styrelse och junktionArff. Bji;m Cederberg (ordf.),
Bengt Wickholm (sekr.), Thomas Falk (kassrir). Jan-
Olov Bjdrklund (rapponering). Roland Bergman,
Hans Hedin och Barbro Falk.
I-okalredoktiirer. Bo Lengsirijm och Bjdm Cederberg
(suppl.).



Verksamhet. Foreningen har sammantreden med f6-
redrag, exkursioner samt veckoslutskurser. Viss ento-
mologisk materiel tillhandahAlles (hittills nAlar och
insektsaskar).
P ublikation. Medlemsbladet "Inocellia", 2 nr/ir.

Entomologiska ftireningen i Stockholm. Naturhis-
toriska riksmuseet. Sektionen fdr entomologi, Box
50007, 104 05 Stockholm. Tel. 08/666 40 00 (Lars-

Ake Janzon, Bert Gustafsson).
Postgiro 5 42 l3-4.
M cdlemsavgift l0 kr/lr.
Styrelse och lunktioniirer. Edvard Sylvdn (ordf.),
Carl-Cedric Coulianos (v. ordf.). Lars-Ake Janzon
(sekr.), Lars Brundin, Hans Heltberg. Ben Gustafsson
(skaltmastare och distributdr), Karl-Johan Hedqvist.
Lars Imby (suppl.) och Per-[nge Persson (suppl.).

Loka I reda ktitr. Edvard Sylv6n.
Verksomhet. Fiireningen har sammantrdden med fij-
redrag och meddelanden en geng i minaden den sista

mindagen januari-april, septemer-november, samt

en gAng i mitten av december. I anslutning till sam-

mantrddena bestimningsservice av insekter i min av

tillgeng pe specialister. Fors jning av n&lar och mik-
rostift. Exkursioner som regel en geng pe vAren och

en ging p[ hdsten. Stipendier ur Maria och Thure
Palms minnesfond samt ur Grillska fonden utdelas Ar-

ligen.
Publikationer. Svensk Insekdauna, Handledning fOr

insektsamlare, Catalogus Lepidopterorum Sueciae,

Catalogus Coleopterorum Sueciae, iildre lrgAngar av

Entomologisk Tidskrift.

Entomologiska ftireningen i Uppland. Entomolo-
giska avdelningen, Box -561, 751 22 Uppsala. Tel.
018/18 29 34, l8 29 37 (Sten Jonsson resp Lars Hed-
striim).
Postgiro 84 05 l4-4.
Medlemsat'gift 20 kr, skolungdom l0 kr/Ar.

Snt'else och funktiondru, Sten Jonsson (ordf.), Lars
Hedstrdm (sekr.). Ake Lindelow (kassitr), Klas Lej-
felt. Anna-Karin Sandstrtim. Manin Hofsten (suppl.),

Ake Holm (suppl.) och Erik Peuersson (suppl.).

Lokalrednktbr. Bo G. Svensson.
Entomologisk matericl. Lars Hedstrdm. tel 018/
t4 52 24.
l' erk s am h er. Allmanna samrylankomster med fiiredrag
eller motsvarande hllls i regel en geng i menaden
( september-december. januari-maj). Exkursioner fii-
retas norrnalt en gAng pl vAren och en geng pe hdsten.
Fiireningen ftirmedlar fdrsiiljning av viss entomolo-
gisk materiel till medlemmar. Stipendier ur Maria och
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Thure Palms uppliindska stipendiefond utdelas erli
gen.

Entomologiska sellskapet i Lund, Zoologiska insti-
tutionen, Helgonav. 3, 223 62 Lund. Tel. 046/
l0 93 33 (Otle Hammarstedt), l0 95 82 (Per Douwes).
Postgiro 9 93 394.
M edle msay gift 20 kr Ilr.
Styrelse och funktioniirer. Per Dorwes (ordf.), Bengt-
Olof Landin (v. ordf.), Olle Hammarstedt (sekr.), Ing-
var Svensson, Alan Dufberg, Erik Tham, Kjell Ehn-

bom och Christian Irhammar sanrt Vera Ulver (kassdr

och distributtir).
Lokalredakttirer. Hugo Andersson och Ronny Lars-
son (suppl.).
Vcrksanthet. Allmanna m0ten med t'dredrag och med
delanden en geng i menaden (vanligen sista fredagen

i mAnaden) under september-maj samt en exkursion
pl vAren.

Ftireningen Siirmlandsentomologerna, c/o Ingemar
Struwe. Minsbov. I B,633 47 Eskilstuna. Tel. 016/
| 47 89.
Postgiro 495 34 2l-7 .

M edlemsavgift 5O kr/hr.
St)^rclse och funktioniirer: lngemar Struwe (ordf.).

HAkan Elmquist (v. ordf.), Peter Wiimling (kassdr),

Gunnar Degerman (sekr.), Jukka Viiyrynen (suppl.)

och Jan Sjiistedt (suppl.).

Loka lredakt i)r: HAkan Elmquist.
Verksamhet. Friimst exkursioner till entomologiskl
intre$santa eller sirprdglade lokaler. F6reningsmdten
med foredrag och meddelanden pl olika platser i llinet
cirka 2 glnger per termin. Kurser f6r nyb6rjare. Som-

marliiger av inventeringskaraktiir.
Publikation. Medlemsbladet Graphosoma kommer ul
med tre nummer om iret.

Nerikes Entomologiska Siillskap. c/o Kenneth
Blom. TriidgArdsg. 19.702 12 Orebro. Tel. 019/
r0 64 19.

Postgiro 26 97 06-8.
M edlemsut,gift 25 kr/fu.

Norrlands Entomologiska Fiirening, Box 2083,

9fi) 02 Ume6. Tel.090/18 77 tt9 (Ola Atlegrim).
Postgiro 46 52 88-9.
Mcdlemsavgift 40 kr, skolungdom 20 kr/ir.
Sryrelse och fitnktirndr?r. Anders Nilsson (ordf.). Ola
Atlegrim (kassiir), Hasse Fiingstan (sekr.), Markus

Forslund, Siiren Berggren, Lena Bondestad och Ro-
ger Pettersson.
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Loka lr eda kt dr. Roger Pettersson.
Verksamhet. Allmanna treffar med f6redrag ca en

glng per minad, ibland exkursioner. Beslemningsser-
vice i ansluming till traiffama. Inventeringar av den
norrliindska insektfaunan. Normalt hllls en kurs per

lr vars innehlll bestams utifren medlemmarnas in-
tresse.

Publikation. Tillsammans med Viisterbottens Bota-
niska Frirening utges tidskriften "Natur i Norr" med
l-2 nummer per Ar. lnnehAllet behandlar fauna och
flora i Norrland och prenumeration ingAr i medlem-
savgiften.

Vestsvenska entomologklubben, Naturhistoriska
museet, Box 7283, 4O2 35 Giiteborg. Tel. 031/
l4 56 09 (Torkel Hagstrom, Goran Andersson).
Postgiro 72 47 78-6.
Medlemsat'gifr 30 kr, familjemedlemmar 5 k/Ar.
Styrelse och funktioniirer. Gdtan Andexson (ordf.),

Torkel Hagstrom (sekr). Bengt Ekengren (kassiir),

Ingeborg Levinsson, Jan Jonasson och Ted von Pro-

schwitz (distributijr).
Lokalredaktijrer. Chester Svensson och Bengt Gun-
narsson (suppl.).
Verksamhet. Ftireningen har sammankomster varje

mAnad i form av miiten eller exkursioner.
Publikation. Fiireningen ger ut det stencilerade med-
lemsbladet "AROMIA - en doft frtn insektviirlden",
som kommer ut med tre nummer om aret.

Ostergiitlands Entomologiska Ftirening, c/o Kjell
Antonsson, Ekholmsviigen 99, 582 62 Linkdping.
Tel.0l3/15 69 75.
Postgiro 496 34 59-5.
y s71 gm 50y: girt 3O kr I Lr.
Sryrelse och Junktiondrer. Kjell Antonsson (ordf.),
lars Norman (sekr.), Jan Petersson (kassdr). Jan

Carlsson och Lars Klingstedt.
\i erksamhet. Ftireningen anordnar fdredrag, bestiim-

ningsbvningar och exkursioner. Inventeringar av

adell0vskogens fauna p{gAr. Inkiip av entomologisk
materiel samordnas.

GLOM INTE A I' PRENUMERERA PA
ENTOMOLOCISK TIDSKRIFII

Det kostar 90 kr per Ar tiir medlemmarna i ovanstAen-
de lokalltireningar. Prenumerationsavgiften bctalas
samtidigt som medlemsavgiften till en av lokalfiir-
en inglrna.

Matrikel iiver Sveriges entomologer

Sveriges entomologiska f'6rening har sammanstallt en
"Catalogus" 6ver samtliga svenska entomologer som
dr anslutna till negon av de nio lokalforeningama.
Matrikeln innehlller uppgifter om namn och adress

samt enlomologisk specialitet, foreningstillhijrighet
och prenumeration pl Entomologisk Tidskrift. Matri-
keln kommer under eret att genom lokalfdreningamas
fOrsorg utsendas till samtliga medlemmar.

En analys av medlemsregistret avslOjar intressanta
fdrhillanden om den svenska entomologin av idag. I
Sverige finns I 150 entomologer som tillsammans
skapar I 400 medlemskap i nio fdreningar. Endast
lM (9 qc) iir kvinnor. 465 (39 Ec) har angivit nAgot
entomologiskt specialintresse; fiir iivriga anges all-
miint entomologiskt intresse eller saknas uppgift. Fjii-
rilsspecialisterna uppgir till 230 st - en femtedel av
totalantalet entomologer eller hhlften av dem som
uppgivit nigot specialintresse. Derriast kommer co-
leopterologema med 175 personer eller I 5 7o av total-
antalet. Anmarkningsv?irt ?ir kanske an det tredje stiir-
sta intresset utgiires av ekologisk entomologi, drygt
50 personer (4,5 9o), men denna grupp omfatrar dven
slviil teoretisk som praktisk skadedjursbekimpning.
Fotografering av insekter intresserar cirka 20 perso-
ner. Ordningama Diptera och Hymenoptera samlar 35
resp 50 anhiingare (3 rcsp 4 Vo).

An ?ir det alhse lengt till fdrhlllandena i England
dAr enligt uppgift dipterister och hymenopterologer
tillsammans ar fler An blde skalbaggs- och fjArilsspe-
cialister. Ett tjugofemtal medlemmar (2 Vo) anger
Hemiptera som fOrstahandsintresse; her dominerar
skinnbaggama. Ungefiir hiilften sa menga entomolo-
ger sysslar med vardera trollslandor, ratvingar, naft-
sliindor och spindlar. Ovriga ordningar har inga eller
endast nigon enstaka fiiretradare. Specialintressen
som medicinsk entomologi och insektpatologi fiire-
kommer - iiven pi amatiirnivl - och naturligtvis fin-
nes inom de olika taxonomiska gruppema olika eko-
logiska och etologiska specialinlressen som framgAr
av den fullstiindiga matrikeln.

Betriiffande den geografiska utbredningen av ento-
mologerna tiver landet kan man bl a notera att Sma-
land och Vllrmland som saknar lokalftireningar itnda
har 64 re sp I 8 entomologer bosatta inom sina grlnser.
Av de I 150 entomokrgcrna i Sverige prenumercrar
740 pi Entomologisk Tidskrill.

Irtqcnnr Struu c


