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Norrlands Entomologiska Förening
Välkomnar alla entomologer till det

Trettonde Svenska Entomologmötet
I Storsjöbygden, Jämtland 28-30 juni 2002

Storsjöbygden :ir ett kalk kt område, rikt på tör Norrland ovanliga och sydliga kärlväxter.
Insektsfaunan är dock förhållandevis dåligt känd, valför det kommer att bli törutsättningsliiså
exkursioner med stora chanser till övelraskningar.

Förutom årsstämman och exkursioner kommer ftiredrag med bl.a. temat " 7-Allbr! t Jiitllt-
lcinclsk Entonologi" att förgylla helgen. Vi tar gärna emot bidrag eller förslag på föredlags-
hållare och vinklingar på detta landskapso enterade tema.

Exkursioner kommer att gå till diverse entomologiskt outfbrskade kalk- och kär'lväxtrika loka
Jer i omgivningen. Gammal joldbruksmark, rikkärr, älvblinkar och skogslokaler finns att tillgå.

Logi: Pittoreskt lren spaltanskt boendekommer att ordnas fiir en billig penning (ca 100 kr'/nan)
i Klösta byaskola utanför Lit (20 km NO om Ostelsund) med vackert läge intill lndalsälven. Vill
man ha boende med eget [um eller dylika faciliteter får detta oldnas själv.

Fijr anmälan eller fi'ågor skicka ett brev till NEF på adlessen nedan eller kontakta någon av
kontaktpenonerna via teletbn eller e-mai1.

Observera att NEF har nv adress:
Norrlands Entomologiska För'ening, Inst. Ekologi & Ceovetenskap,
l lmeå I lniversitet- 901 87 Umeå

Kontaktpersonel:
Roger Pettersson tel 09O'7866622. Email: roger.pettersson@szooek.slu.se
Sven Hellqvist tel 090-786948 | , E-mail: sven.hellqvist@ niv.slu.se
Johannes.Belgsten tel 090 7866459, E-mail: johannes.bergsten@eg.umu.se

Maria Lundgrcn tel 090-7866459, E-mail: maria.lundgren @eg.umu.se
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Liimna förslag till mottagare ev Ndturvårds-markiigardiplomet !
I vanlig ordning delar Sveliges Entomologiska Före-
ning under 2002 ut sill Nalurvårds-markägardiplom
till narkägare som visrt säNkild naturvårdshänsyn
till insektsfauran. Diplolnmottagare. en eller tlera,
utses på Tretlonde Svenska Entonlologmötet i Norr-
land 2002. Förslag på vältbrtiänta ärkägare lännas
till SEF:s sekreterare senast I juni 2002, tillsarnmans
med en god motivering. Välkonna med fbrslag!

Håk u1 LiLurgberg (sekr i SEF). Kiituiirsv. 3A: 106,
226 46 Lunt!, tel. 016 l5 7l 67 (hem).
e nnil: Hakan.Ljungbery@lleo!.lu.se
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