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Västsvenska Entomologklubben
välkomnar alla entomologer till

Tolfte Svenska Entomologmötet
i Göteborg 15-17 juni 2001

Mötet komm er attha ltilqturhistorisku museet i Göteborg som bas. Det blir tillfälle att se på muse-
ets insektsamlingar som en lämplig uppföljning av diskussionen på entomologmötet i Uppland om
hur vi tar hand om våra samlingar för framtiden.

Övrigaföredrag på mötet kommer med anledning av det närbelägna Västerhavet att ha som tema:
Hayet - begränsning eLler möiLighet.för insekterna.Yi efterlyser bidrag, som passar in på denna
något knepiga aspekt på yrfäna. Har du några tips om föredragshållare eller ämnen så hör av dig till
någon av kontaktpersonerna nedan!

Programmet i övrigt kommer att innehålla SEF-årsmöte, exkursioner i stadens närmiljö och till en
eller annan ö i havet samt några sociala aktiviteter.

Logi tär var och en ordna själv, men vi kommer atLgöra en lista på lämpliga ställen i olika prisni-
våer och i standard från vandrarhem och en bit uppåt.

Gör en preliminiir anmiilan per e-post till någon av kontaktpersonerna nedan eller per brev till
Viistsvenska entomologklubben, Noturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborgt
Då får du program och övriga detaljerade upplysningar dig tillsänt framåt vårkanten.

Kontaktpersoner:
Per Almkvist
tel.0303-12881
per. almkvist @ telia. com

Torkel Hagström
tel.03l -1152412
torkel.hagstrom @ gnm. se

Göran Andersson
tel.03l-212551
goran.andersson @ gnm.se

Stipendier till yngre entomologer

Maria och Thure Palms uppländska stipen-
diefond, Mattias Idars stipendiefond, Frej
Ossiannilssons stipendiefond samt Bertil Kul-
lenberg-fonden.

För ungdomar som är intresserade av insekter el-
ler spindlar och som vill göra någon fbrm av un-
dersökning finns det möjlighet att söka pengar
för material och resor ur ovanstående stipendie-
fonder. Ett krav för de två förstnämnda är att den
sökande inte påbörj at forskarutbi ldni ng. Fonder-
na förvaltas av Entomologiska Föreningen i
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Uppland och ca l8 000 kr linns att fördela under
2001. Det du behöver göra är att skriva en ansö-
kan, dzir det ska stå vad och hur du planerar att
göra samt en kalkyl över vad det kommer att kos-
ta. Efteråt vill föreningen ha en rapport om resul-
tatet av undersökningen. Ansökan skickas till:

Entomo lo g is ka F ö renin gen i U pp land
c/o Zo olo g iska Ins t itut ionen
Villuv. 9. 752 36 Uppsul,t

Senaste datumet för ansökan rir 30/1 - 2001 .


