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Tionde Svenska ENTOMOLOGMOTET

Föreningen Sydostentomologerna har glädjen

att inbjuda alla insektsintres serade till j ubileums -

möte med årsstämma för Svenska Entomologi-
ska Föreningen på Oland den 18-20 juni 1999.

Programmet kommer att innehålla flera välkända
inslag som stämmoförhandlingar, föredrag, natt-

fångst och exkursioner till olika platser på Oland,

med en koncentration till StoraAlvaret men även

Mittlandsskogen, Nordeuropas största lövskogs-
komplex nedanför fjällbjörkskogen, kommer att

besökas. På lördagskvällen fortsätter vi traditio-
nen med social samvaro. Denna gång utlovar vi
en upplevelse för alla sinnen. Det sjätte sinnet får
vi alla anvdnda för att förutspå kalasväder - det

Föredragen kommer att ha en inriktning mot Sto-

ra Alvaret. Vilka värden finns? Hur ska dessa

v ärden bevaras ? Vilka naturvårds åtg ärder p ägär?

Kommer Stora Alvaret att bli ett världsarv? Det

kommer även att finnas möilighet för intressera-

de att hålla kortare föredrag med annan inrikt-
ning samt utrymme för Posters.

Mötet är förlagt till Ölands Folkhögskola i
Ölands Skogsby. Priset för helinackordering
(dubbelrum) blir 650 kr. Enbart måltider exkl.
frukost 270kr. För lunch sista dagen tillkommer
70 kr. Vi kan även hjälpa till med alternativa

övernattningsmöjligheter. Till det kommer en an-

mälningsavgift på I 50 k. Anmälningsblanketter
kommer att skickas ut till lokalföreningarna i fe-

bruari/mars. Det går även bra att kontakta nedan-

stående så skickar vi en blankett. Vi hoppas att

det inte bara blir representanter från lokalfören-
ingarna utan att mötet även lockar andra entomo-

loger. OBS! Vi vill ha din anmälan senast 30 april
t999.

I anslutning till entomologmötet, den 17-18 juni
Iggg, ar-rangerar SEF tillsammans med Högsko-
lan i Kalmar en kurs i genitaliepreparering, se

kursinbiudan på sidan 192.

varju några år sen sist!

Liten borstspinnare (Setina roscida), en av karaktiirs-

arterna på det öltindska alvaret. Foto: Mats Lindeborg

(även bilden ovan på alvaret)'

För eventuella frågor kontakta: Mats Lindeborg
Dackeg. 3
392 44 Kalmar
0480 -28824

Markus Forslund
Postmästareg. 5

392 4l Kalmar
0480 -420330
markus. forslund @ kalmar. mail.telia. com
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Hjärtligt välkomna till Öland och dess unika natur 1999.


