VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997
FÖR FÖRENINGEN SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA
1997 var föreningens trettonde verksamhetsår. Kvar i styrelsen satt detta år precis som det
första Ingemar Struwe (ordf.), Håkan Elmquist (sekr.) och Jan Sjöstedt (vice ordf.). Dessutom
ingick i styrelsen Håkan Gustafson (kassör), Lars Holmberg (suppl.) och Göran Liljeberg
(suppl.). Styrelsen hade fyra sammanträden under året.
Medlemsantalet var vid årets utgång 81. Siffran håller sig genom åren mycket konstant
genom 4-5 utträden och lika många nya medlemskap.
Inomhusmötena har varit två och följt traditionen. Sålunda hölls vintermötet "Öppet Hus" i
Nyköping i januari med ett som alltid spontant och livaktigt program. Årsmötet i mars hölls i
Mariefred med gästande föredragshållaren Lars Imby som höll ett spännande föredrag om
Mnemosynefjärilen i Sverige. Ett 15-tal medlemmar har som tidigare deltagit i mötena.
Det stora evenemanget under året var dock föreningens värdskap för det Åttonde Svenska
Entomologmötet med SEF:s årsstämma som hölls på Stensund i juni. Det blev ett av de mest
välbesökta entomologmötena genom åren med 54 deltagare varav 16 från Sörmland. Mötesexkursionen gick till Asko i Trosa skärgård och temat för föredragssessionen var biologisk
mångfald och entomologisk inventeringsmetodik. Många framstående föreläsare bidrog med
nya resultat och översikter. Den entomologiska konstutställningen blev också mycket uppskattad.
Exkursionerna drar inte folk som i föreningens barndom. Ett fåtal deltagare mötte upp till
vårexkursionen till Askö och sensommarbesöket på Runmarö. Detta är en tydlig trend på
senare år.
Naturvårdsarbetet har haft ett bra år. Kontakterna med länsstyrelsen har förbättrats genom
två informativa möten och genom att vi lyckats få gehör för entomologiska naturvårdsaspekter i bestämmelserna för naturreservat. Skogsvårdsstyrelsen har också deltagit i något av
mötena. I kommunerna har Nyköping inbjudit till bildandet av ett nytt naturvårdsråd och i
Eskilstuna har arbetet i naturvårdsberedningens referensgrupp fortsatt. Där har vi också yttrat
oss över nya skötselplaner för det kommunala naturreservatet Vilsta.
Graphosoma har utkommit för tolfte året i rad och är mer än någonsin föreningens
sammanhållande kitt. Redaktör från begynnelsen och även detta år har Peter Wärmling varit.
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