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Föreningsinformation
Riksföreningen
sveriges Entomologiska förening (sEf) är en riks-
organisation för entomologiska föreningar i sverige. 
medlemmar i sEf är de föreningar som presenteras 
nedan.

sEf har som främsta uppgift att utge Entomolo-
gisk Tidskrift men skall också stimulera intresset för 
entomologi i sverige, bland annat genom att stödja 
bildandet av lokalföreningar i nya områden. sEf 
 arrangerar internationella och nationella möten, t.ex. 
det årliga svenska entomologmötet i anslutning till 
årsstämman. sEf har vi dare som en viktig uppgift att 
bevaka entomo logiska naturvårdsfrågor. stadgarna 
återges i sin helhet i Entomologisk Tidskrift nummer 
2/1998. sEf:s styrelse har föl jande sammansättning: 
håkan Lundkvist, mörbylånga (ordf.), Linda strand, 
helsingborg (v ordf.), ruth hobro, Enköping (sekr.), 
östen Gardfjell, sundsvall (kassör) och hans-Erik 
wanntorp, Vallentuna (ledamot).
Föreningens organisationsnr. 857203-8530
Adress: sveriges Entomologiska förening, frösslun-
da 312, 386 62 mörbylånga.
E-postadress: info@sef.nu
Hemsideadress: www.sef.nu

Lokalföreningarna
Entomologiska föreningen i Dalarna & Västman-
land
Lars-ove wikars, hovgården 66, 781 91, Borlänge
Tel: 070-981 32 10 (ordf. Lars-ove wikars).
E-post: thomas.harry2@gmail.com
Plusgiro: 2 44 29-3.
Medlemsavgift: 100 kr, skolungdom 50 kr, familje-
medlem 10 kr/år.
Styrelse: Lars-ove wikars (ordf.), Thomas harry 
(sekr.), uno skog (kassör), Leif holmqvist, Erik sah-
lin, joakim Thornell.
Verksamhet: föreningen har exkursioner och möten i 
dalarna och Västmanland även i samarbete med an-
dra föreningar.
Publikation: medlemsbladet inocellia, 2 nr/år. ma-
nuskript e-postas till thomas.harry2@gmail.com eller 
lars.wikars@gmail.com.
hemsida: http://sites.google.com/site/efidov

Gotlands Entomologiska Förening 
c/o mats Björck, mårtenskvior 9, 623 35 Burgsvik.
Tel: 0498 - 49 74 22.
Hemsida: www.korkmacken.hemsida.net
Gironummer: körkmacken 442 10 04-5.
Medlemsavgift: 100 kr/år.
Styrelse: mats Björck (ordf.), anders Lekander (v. 
ordf. & kassör) Lars-Erik wallin (sekr.), Tord porsne, 
Bo hammar, per-owe Qviberg, ola malm.
Verksamhet: söka kunskap om insektsfaunan på Got-
land samt att sprida kunskapen genom medlemsbla-
det. Exkursioner.
Publikation: medlemsblad ”körkmacken”, 3 nr/år.

Gästriklands Entomologiska Förening 
c/o pavel Bína, artdatabanken, po Box 7007, 75007 
uppsala.
Tel. 076-850 52 64 (sekr. pavel Bína).
E-post: insectifera@gmail.com
Hemsida: insectifera@gmail.com
Kontonr: 9159-506.800-9.
Medlemsavgift: 50 kr/år
Styrelse: Göran sjöberg (ordf.), pavel Bína (sekr., 
kassör), marie rosenberg (faunaväkterikoord.), 
kenth Elofsson (ledamot), Clas källander (ledamot)
Verksamhet: inventera och sprida kunskap om in-
sektsfaunan i och utanför Gästrikland genom exkur-
sioner, möten och föreningens tidskrift. 
Publikation. insectifera 1 nr/ år 

Entomologiska sällskapet i Lund,
c/o mikael sörensson, Ekologihuset, Lu, sölvegatan 
37, 223 62 Lund.
Tel: 046-151597 (mikael sörensson), 0703-175936 
(Linda strand).
E-post: mikael.sorensson@biol.lu.se
Hemsida: www.esil.se
Gironummer: Bankgiro 5476-0954
Medlemsavgift: 125 kr, ungdom under 25 år 50 kr/år.
Styrelse: mikael sörensson (ordf.), Thomas jonasson  
(sekr.), karin johnson (kassör), Linda strand, Bertil 
hallmer, richard Lövgren, magnus persson, Gunnar 
isacsson. 
Verksamhet: allmänna möten med föredrag och med 
delanden en gång i månaden (vanligen sista fredagen 
i månaden sept.- apr.) samt en exkursion på försom-
maren. Entomologisk studiecirkel (se www.esil.se).
Publikation: Tidskriften ”fazett” 2 nr/år. redaktör 
anders ohlsson (tel. 046-151215).

Norrlands Entomologiska Förening,
inst. f. Ekologi, miljö & Geovetenskap, umeå uni-
versitet, 901 87 umeå.
Tel: 070 - 325 21 93.
E-post: agarpebring@hotmail.com
Hemsida: http://www.norrent.se
Gironummer: 46 52 88-9
Medlemsavgift: 100 kr, ungdomsmedlem 35 kr.
Styrelse: andreas Garpebring (ordf.) ylva nordström 
(sekr.), sven hellqvist (kassör) anders nilsson (red.), 
roger pettersson (v. ordf.), Viktor nilsson (informa-
tion, hemsida), per Löfgren (ledamot).
Verksamhet: Träffar med föredrag cirka en gång per 
månad, ibland exkursioner. Bestämningsservice i an-
slutning till träffarna. inventeringar av den norrländ-
ska insektsfaunan. En kurs och ett inventeringsläger 
 genomförs varje år. innehåll och omfattning bestäms 
utifrån medlemmarnas intressen.
Publikation: tidskriften natur i norr har ändrat namn 
till ”skörvnöpparn – insekter i norr”. artiklar pu-
bliceras löpande på internet under året och ett tryckt  
häfte per år skickas ut till föreningens medlemmar. 
redigeras av anders nilsson.
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Entomologiska föreningen i Stockholm,
naturhistoriska riksmuseet, sektionen för entomo logi, 
Box 50007, 104 05 stockholm.
Tel: 08 - 5195 40 89, fax: 08 - 5195 40 99.
E-post: bert.gustafsson@nrm.se
Gironummer: 5 42 13-4
Medlemsavgift: 30 kr/år.
Styrelse: mattias forshage (ordf.), håkan Elmquist (v. 
ordf.), stanislav snäll (sekr.), Bert Gustafsson (skatt-
mästare och distributör), john hallmén, Lars imby, Bert 
Viklund (ord.), johan abe nius, niklas jönsson (suppl.).
Verksamhet: sammanträden med föredrag och medde-
landen den sista tisdagen i månaderna jan-april och sept-
nov. försäljning av nålar och mikrostift. stipendier ur 
maria och Thure palms minnesfond samt överbys fond 
utdelas årligen. 
Publikationer: svensk insektsfauna, handledning för 
insektsamlare, Catalogus Lepidopterorum sueciae, Ca-
talogus Coleopterorum sueciae, äldre årgångar av Ento-
mologisk tidskrift (1880-1992), Trollsländor, Gräshop-
por, Bärfisar och humlor i sverige.

Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE),
c/o hans karlsson, dörby malm 310, 386 96 färjesta-
den.
Tel: 0485 - 320 32
E-post: ka.hans@telia.com
Hemsida: www.fsoe.se
Gironummer: 17 04 51 -9
Medlemsavgift: 100 kr, ungdom upp till 25 år 50 kr, fa-
miljemedlem 20 kr.
Styrelse: hans karlsson (ordf.), mats Lindeborg (v. 
ordf.), anders Brattström (sekr.), hans Lindström (kas-
sör), fredrik Bjerding, George Gustafsson, Christoffer 
fägerström (webbansvarig).
Verksamhet: sammankomster med föredrag och med-
delanden 6 ggr/år. naturvårdsfrågor bevakas inom verk-
samhetsområdet (Bl, sm & öl).
Publikation: medlemshäftet ”Lucanus”, 2 nr/år redigeras 
av Bengt andersson. 

Kronobergs insektsförening, (ingår under FSOE)
c/o Tobias ivarsson, svanås hagtorpet, 342 62 ör.
Tel: 0472-76167.
E-post: entomologi@artkunskap.se
Hemsida: www.artkunskap.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna,
c/o håkan Elmquist, hedlandet, 647 92 mariefred.
Tel: 0159-125 95, 070 471 68 24.
E-post: info@sormlandsentomologerna.se
Hemsida: www.sormlandsentomologerna.se
Gironummer: 495 34 21-7.
Medlemsavgift: 100 kr/år, ungdomar 50 kr/år.
Styrelse och funktionärer: håkan Elmquist (ordf.), jan 
sjöstedt (v. ordf.), Göran Liljeberg (kassör), anneli kihl  
(sekr.), Björn Carlsson, Eva hedström, mark Toneby.
Verksamhet: Vår- och höstexkursioner, längre som-
marexkursioner eller inventeringar. Vår- och vintermöte 
med föredrag på  olika platser i landskapet. 
Publikation: medlemsbladet ”Graphosoma”, 1 nr/år.

Entomologiska föreningen i Uppland,
c/o stefan Eriksson, järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma
Tel: 018-501559 (stefan Eriksson).
E-post: stefan.lugnet@telia.com
Hemsida: www.insekteriuppland.se
Gironummer: 84 05 14-4
Medlemsavgift: 50 kr, skolungdom 25 kr/år.
Styrelse: stefan Eriksson (ordf.), Thomas persson Vin-
nersten (kassör), anna-karin myrin (sekr.), Björn holm, 
olof hedgren, marita karlsson (suppl.), daniel mark-
lund (suppl.), niklas österberg (suppl.). 
Verksamhet: föredrag ca 7 ggr/år. Exkursioner ca 5 ggr/
år. nybörjar- och skalbaggsträffar ca 10 ggr/år. förmed-
ling av entomologisk materiel. remissinstans i natur-
skydds- och andra samhällsplaneringsfrågor. stipendier 
ur maria och Thure palms uppländska stipendiefond, 
Bertil kullenbergs stipendiefond, ingegerd och frej os-
siannilssons stipendiefond samt mattias idars stipendie-
fond utdelas årligen.

Västsvenska Entomologklubben,
naturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborg.
Tel: 010 44 14 258 (Charlotte jonsson), 0702 717 989 
(niklas franc).
E-post: info@entomologklubben.se 
Hemsida: www.entomologklubben.se
Gironummer: 72 47 78-6.
Medlemsavgift: 100 kr, familjemedlemmar 10 kr/år.
Styrelse: niklas franc (ordf.), Ted von proschwitz 
(sekr.), Charlotte jonsson (kassör), petter Bohman (v. 
ordf.), johnny Lindqvist, peter nielsen, .
Verksamhet: föreningen har sammankomster varje må-
nad i form av möten eller exkursioner.
Publikation: föreningen ger ut medlemsbladet ”aromia 
- en doft från insektvärlden” som kommer ut med tre 
nummer om året (redaktör: Göran andersson).

Entomologiska Föreningen Östergötland,
c/o Björn ström Åbylundsgatan 36, 582 36 Linköping
Tel: 013-10 34 51
E-post: bjorn_strom@telia.com
Hemsida: http://www.ostgotaentomologerna.se/
Gironummer: 496 34 59-5
Medlemsavgift: 100 kr/år (vuxna) och 50 kr/år för ung-
domar upp till 18 år.
Styrelse: kjell antonsson (ordf.), nicklas jansson 
(sekr.), Björn ström (kassör), jonas Levander, Tommy 
karlsson, anders sandh (suppl), jonas waldeck (suppl/
webansv.).
Verksamhet: föreningen ger ut ett årligt medlemsblad, 
anordnar föredrag och exkursioner samt engagerar sig 
i kommunala och länsomfattande naturvårdsfrågor. alla 
exkursioner är familje-anpassade. Trollsländeprojektet 
avslutades under 2012 och rapport/bok kommer under 
2013.


