Sid. 16
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1991 FÖR FÖRENINGEN SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA
STYRELSEN har bestått av Ingemar Struwe (ordf), Peter Wärmling
(vice ordf och redaktör), Håkan Elmquist (sekr) och Håkan Gustafson (kassör). Suppleanter har varit Jan Sjöstedt och Jukka Väyrynen. Delegat vid Sveriges entomologiska förenings årsstämma
i Göteborg var Ingemar Struwe.
MEDLEMSANTALET har under året genom några intraden och utträden
ökat med netto en person till summa 76 vid årets slut.
INOMHUSMÖTEN har ägt rum två gånger. På årsmötet - även detta år
på Gripsholm i Mariefred - berättade Håkan Elmqust om fjolårets
spännande entomologiska expedition till det outforskade fjällområdet Pältsa. Höstmötet hemma på Rolf Rökmans gård i Sköldinge
avhandlade under trevliga former sommarens fynd med många intressanta lådor demonstrerade. Trots att det var oktobereftermiddag
visade en liten exkursion i omgivningen att det faktiskt var mycket insektsliv i gång.
EXKURSIONER OCH INVENTERINGAR. På temat "hagmarksentomologi"
besöktes på våren Öknabyhage i Fjällskäfte där tyvärr den kyliga
våren gjorde det entomologiska utbytet dåligt. På liknande sätt
drabbade den kalla och våta våren och sommaren våra inventeringsprojekt på Nybbleholme och i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Endast
några få medlemmar gjorde enstaka besök i områdena. Redovisningar
till länsstyrelserna har avlämnats. Föreningen har också medverkat
i arrangerandet och genomförandet av exkursioner till Kvismaren för
Närkeentomologer och till Hårad för SNF-medlemmar i Strängnäs.
NATURVÅRDSARBETET har fortsatt med engagemang i Nyköpings och
Södertälje kommuner samt i skogsvårdsstyrelsen i länet. Styrelsen
har dessutom haft ett möte med naturvårdsenheten på länsstyrelsen
i Västmanlands lån för att att diskutera entomologiska naturvårdsfrågor och inventeringsbehov. Remissärenden från länsstyrelsen i
Södermanland har förekommit men antalet har minskat.
GRAPHOSOMAs sjätte årgång har utkommit med sedvanliga tre nummer.
Den har bibehållit sin ställning som en vital och uppskattad entomologisk lokaltidskrift.
FÖR STYRELSEN
Ingemar Struwe
ordf.

NYA LANDSKAPSFYND FÖR SÖDERMANLAND:
Hans Ahnlund har under sommaren 1991 påträffat några
barksstinkflyn och ett par vedstritar som är nya för Sörmland.
Alla funna i Gnesta-trakten. Se för övrigt Sid.3-8 i detta nr av
Graphosoma:
HEMIPTERA-HETEROPTERA, Familj Aradidae:
Aradus crenaticollis (Fallén)
Aradus erosus (Fallén)
HEMIPTERA,Familjen Achilidae:
Cixidia lapponica(Zetterstedt)
Cixidia confinis (Zetterstedt)

