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Tjugoandra Svenska Entomologmötet 
Västergötland, Sparresäter 17-19 juni 2011

I Schönherrs fotspår
Det är snart tio år sedan VEK senast arrangerade 
ett entomologmöte. Det var år 2001 i Göteborg, 
sammanfallande med stort EU-möte och besök 
av USAs president. Dithörande kravaller höll sig 
dock på avstånd från de entomologiska aktivite-
terna.

Nu är det dags igen! Denna gång tänkte vi 
und vika storstaden och ge oss ut i den minst lika 
spännande västgötska naturen. Basen för vårt 
möte blir Naturbruksgymnasiet Sparresäter, där 
vi samlar Sveriges entomologer den 17 till 19 
juni 2011.

Vi kommer att befinna oss på historisk ento-
mologisk mark. På Sparresäter bodde entomolo-
gen Carl Johan Schönherr under första hälften 
av 1800-talet. Schönherr var en av den tidens 
ledande skalbaggsexperter och hade en rikhaltig 
insektsamling.

Preliminärt program
Fredag 17 juni: Incheckning efter kl. 15. Någon 
kvällsaktivitet och tända lampor.
Lördag 18 juni: Årsmöte i Sveriges Entomolo-
giska Förening. Föredrag om Sparresäters his-
toria av Naturbruksgymnasiets rektor, Bengt 
Weidow, tillika entomolog och VEK-medlem. 
Presentation av nutida fynd i trakten i relation till 
Schönherrs av Niklas Franc och Stig Lundberg. 

Exkursioner i trakten och sedvanliga kvälls-
aktiviteter.
Söndag 19 juni: Exkursion till Kinnekulle och 
kanske även någon annan intressant lokal.

Programpunkterna och exkursionsmålen är än 
så länge preliminära. 

Bo och äta
Mötet, inklusive mat och boende på skolan, 
beräknas kosta 1000 kr per person. Då ingår 
plats i dubbelrum, middag fredag och lördag, 
frukost och lunch lördag och söndag samt kaffe 
vid lämpliga tillfällen. Alternativa boenden, om 
skolan skulle bli fullbokad, kommer att erbjudas. 
Mera detaljer om detta får den som anmäler sig.

Anmälan
Anmälan senast 15 april per e-post till 

info@entomologklubben.se
Betala samtidigt in anmälningsavgiften, 100 

kr, till VEKs plusgiro: 72 47 78 - 6.
Ett formulär skickas under våren till alla an-

mälda för önskemål om mat och boende.

Information
Frågor och synpunkter kan ställas till ovanstående 
e-postadress eller till 

Göran Andersson, tel. 031 27 25 57
eller 0706 30 18 14
Niklas Franc, tel. 0522 831 38
eller 0702 71 79 89
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