Sveriges Entomologiska Förenings
23:e årsmöte 7-9 juni 2013 på Ivön
SEF:s årsmöte hölls i år på skånska Ivön där ett åttiotal deltagare, varav 14 Sörmlandsentomologer, samlades på
Ivögården. Intresset för SEF-mötet var stort, så Ivögården blev helt fulltecknad. Erfarenheterna av Ivögårdens kök
förstärkte det goda intrycket av ett intressant skånskt område.
Ankomstfredagen ordnade Entomologiska Sällskapet i Lund en grillafton med trevlig samvaro under gemytliga
former vid Ivösjöns strand. På lördag förmiddag presenterades tänkbara exkursionsmål på Ivön och omgivande
landskap, varefter deltagarna kunde samordna utflykter efter egna specialintressen. Efter några korta föredrag
avslutades kvällen med festmiddag och fortsatt samkväm. Väderleken före mötet hade varit regnigt och kyligare
än vanligt, medan solen kunde ses på exkursionsdagen. Exkursionerna lämpade sig bra för många insektsgruppar
även om dagfjärilar flög mycket sparsamt. Några exempel på observationer var enstaka Puktörneblåvingar
(Cyaniris (Polyommatus) icarus) på flera platser. Även enstaka exemplar av Svingelgräsfjäril (Lasiommata
megera), Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe), och Aurorafjäril (Anthocaris cardamines) rapporterades.
Tistelbock (Agapanthia villosoviridescens) observerades vid kaolinbrottets parkering och i kaolinbrottet förekom
bl.a. trollsländor som Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus och Grön sandjägare (Cicindela campestris).
Månhornsbagge (Copris lunaris) rapporterades från några platser på Ivön. Fler fynd finns nu rapporterade i
Artportalens småkryprapporter.
Söndag förmiddag ägnades åt SEF:s årsmötesförhandlingar. SEF:s
ekonomi är bra och det gångna budgetåret gick med vinst. Efter
lång tids fördröjning har Naturvårdsverket betalat ut medel till
faunaväkteriprojektet. SEF skall fördela medlen på föreningarna.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Mötet fastslog också
att avgiften till SEF skall vara 10:- kr/medlem för 2014 och att
priset för Entomologisk tidskrift skall vara 350:- kr. Ett förslag
till stadgeändring lades fram, bl.a.föreslogs
benämningen
"lokalföreningar" bli ändrat till "entomologiska föreningar"
alternativt bara "föreningar". Ändringen medför att anslutningen
av föreningar blir mer allmängiltig och öppnar för anslutning
av andra entomologiskt inriktade föreningar t.ex. sådana som
inte är geografiskt bundna. Antalet styrelseledamöter ändras till
ordförande + fyra eller sex övriga ledamöter. Ordförande väljs för
2 år och hälften av ledamöterna för 2 år alternerande med andra
hälften vartannat år. Förslaget antogs med några ändringar och
förtydliganden och skall därefter fastställas vid två på varandra
följande årsmöten varav ett extra möte. Nästa årsstämma anordnas
av Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland.
Mötet är preliminärt planerat till Orsa. Datum meddelas senare.
Rapport från årsmötet finns tillgänglig på www.sef.nu/resurser/
dokumentarkiv.
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Mötet avslutades genom att Markägardiplomet tilldelades Bo
Svensson i Ripa, strax väster om Åhus, för hans arbete med att
gynna sandlevande insekter, bl.a. Månhornsbagge. En utmärkt
presentation av pristagaren och hans insatser finns tillgänglig på
Internet, www.vattenriket.kristianstad.se/blogg/?p=5441. Efter
ett väl genomfört årsmöte med trevliga utflyktsmiljöer lämnade
mötesdeltagarna Ivön för denna gång. Ivön och trakten runt Ivösjön
är inte bara intressant ur entomologisk och allmän natursynpunkt
utan också vacker och har stora historiska värden, faktorer som
gärna lockar till återkommande besök.
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Nedan och ovan: Krypande efter småkryp i kaolinbrottet. Foto Mark Toneby

