Föreningen Sörmlandsentomologernas verksamhetsberättelse för år 2009
Till styrelsen invaldes Eva Hedström och den fick sålunda följande sammansättning: Håkan
Elmquist ordförande för 2:a året, Janne Sjöstedt vice ordf., Urban Wahlstedt sekr., Håkan
Gustafson kassör samt ledamöterna Eva Hedström, Mark Toneby, distributör och
medlemsregisteransvarig samt Göran Liljeberg tillika redaktör för Graphosoma. Håkan
Gustafson och Göran Liljeberg var föreningens delegater på SEF:s årsstämma i Fiskeboda.
Föreningen har under året fått ett antal nya medlemmar, främst genom dagfjärilsprojektet.
Samtidigt har en del medlemmar lämnat föreningen vanligen genom att inte betala
medlemsavgiften. Den slutliga medlemssiffran vid årets utgång blev därmed 101.
Från länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket har vi fått 10 skrivelser, mestadels
remisser angående nya naturreservat. De flesta av remisserna har besvarats.
Mötesverksamheten följde invanda och uppskattade traditioner. Året började med
inomhusträffen Öppet Hus i Nyköping den 24 januari (25 deltagare) och fortsatte med
årsmötet (20 deltagare) i Nykvarn den 21 mars med föredrag av Ingemar Struwe, vilket
handlade om författare som var entomologer.
Flera exkursioner gjordes både i Dagfjärilsprojektets regi samt egna. Sensommaraktiviteten
Hemma hos blev dessvärre inställt på grund av sjukdom.
Vi deltog i Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö med en egen monter och temat
fjärilar i trädgården. Ett oräkneligt antal besökare i vår monter ledde till en del nya
medlemmar. Vi marknadsförde där också det sörmländska dagfjärilsprojektet.
Graphosoma utgavs med ett nummer i slutet av året.
Hemsidan har varit en viktig och levande kontaktyta mot medlemmar och en intresserad
allmänhet.
Projektet Dagfjärilar i Södermanland gick in på sitt femte och sista år. Samarbetet med
länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län har varit inspirerande och
stimulerande. 265 personer deltar i projektet och 236 inventeringsrutor är bokade vilket är
cirka hälften av landskapet. Efter kompletterande inventeringar har i stort sett alla rutor blivit
inventerade. På eftersäsongsträffen i oktober talade Markus Franzén om minskningen av
fjärilar i landet. Under året har telefonsvararen Dagfjärilstelefonen varit i gång och upplyst om
aktiviteterna.
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