VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998
FÖR FÖRENINGEN SÖRMLANDSENTOMOLOGERNA
Föreningen har genomfört sitt fjortonde verksamhetsår. I styrelsen har ingått Ingemar Struwe
som ordförande, Håkan Elmquist som sekreterare, Jan Sjöstedt som vice ordförande, Håkan
Gustafson som kassör och Göran Liljeberg som suppleant. Lars Holmberg avgick vid
årsmötet och ersattes som suppleant av Guje Olsson. Styrelsen har haft tre protokollförda
sammanträden under året och suppleanterna har fullt deltagit i styrelsearbetet. På SEF:s
årsstämma i Gävle representerades föreningen av Ingemar Struwe och Ethel Tillnert.
Medlemsantalet pendlar oförändrat omkring 80 och var vid detta års slut 78. Tre medlemmar
har lämnat föreningen och två nya har tillkommit. 44 medlemmar (56%) är bosatta i
landskapet Sörmland.
De två inomhusmötena har varit de traditionella: Öppet hus i Nyköping i januari och
årsmötet i Mariefred i mars. Nyköpingsmötet var som vanligt spontant och vitalt och drog
mycket folk, 16 personer. Till årsmötet där Håkan Elmquist höll föredrag om entomologi och
natur i Baltikum kom 13 personer.
I exkursionen till Mora äng och urskogsreservatet Putbergen i juni deltog 14 personer. Två
medborgare från Flen hade uppmärksammat att exkursionen annonserats i kommunnytt. Den
planerade sensommarexkursionen till Runmarö fick inställas då endast en deltagare anmält sig
förutom exkursionsledaren. Till en exkursion i mitten av Sörmland i september hade inbjudan
utgått till länets SNF-kretsar. Det kom 25 personer och det blev nästan den vackraste och
varmaste dagen den sommaren med en oväntat intensiv aktivitet i insektsvärlden.
Naturvårdsarbetet har fortsatt med ett antal remisser från länsstyrelsen angående nya
naturreservat. Styrelsen har besvarat dessa och haft bra diskussioner med handläggaren på
länsstyrelsen. Våra allmänna synpunkter från tidigare år på entomologiska naturvårdshänsyn
har fortsatt beaktats. Oenighet har däremot rått om länsstyrelsens landskapsvårdande åtgärder
på Sofiebergsåsen med eventuella konsekvenser för populationen av svartfläckig blåvinge
där. Ett möte på platsen med länsstyrelsens ansvarige handläggare genomfördes.
I Nyköpings kommun fungerar naturvårdsrådet åter med Jan Sjöstedt som vår representant..
Styrelsen har också deltagit i ett förberedande sådant möte i Flens kommun. I Eskilstuna har
styrelsen genom Håkan Gustafson lagt ned ett stort arbete för att påverka de oroväckande
skötselplanerna för Vilsta naturreservat i en positiv riktning.
Vår tidskrift Graphosoma har utkommit med sin trettonde årgång: tre nummer liksom
tidigare år. Den är fortfarande föreningens ryggrad men dess fortsatta utgivning kräver fler
bidrag från medlemmarna. Redaktör har detta år - liksom alla tidigare - varit Peter Wärmling.
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