F
Förening
gen Sörrmlandssentomo
ologern a
Verksamhetssberättelsse för år 20
016.
Styrelseen har haft följande
f
sam
mmansättninng: Håkan Elmqvist
E
ord
dförande föör 8:e året, Janne
J
Sjöstedtt vice ordf., Anneli Kih
hl sekreterarre, Göran Liljeberg
L
kasssör tillika rredaktör förr
Graphossoma samt ledamötern
l
a Björn Carrlsson, Ingeer Nennesmo
o distributörr och Lea
Pirttilahhti. Adjungerad till styrelsen är Sttaffan Kihl som
s
ansvariig för förenningens hem
msida
och meddlemsregister. Lea Pirtttilahti och Anneli Kih
hl var föreningens deleggater på SEF
F:s
årsstäm
mma i Österggötland.
En del m
medlemmarr har lämnatt föreningenn av ålderssk
käl och and
dra genom aatt inte betalla
medlem
msavgiften. Den
D slutligaa medlemss iffran vid årrets utgång blev därmeed 81.
Från lännsstyrelser och
o kommu
uner har vi ffått skrivelseer, mestadells remisser angående nya
n
naturresservat. De flesta
fl
av rem
misserna harr besvarats. Remisser och
o svar harr lagts ut på
föreninggens hemsidda.
Styrelseen har haft 4 sammanträden under året.
Mötesveerksamheten följde inv
vanda och up
uppskattade traditioner. Året börjadde med
inomhusträffen Öpp
ppet Hus i Nyköping
N
deen 6 februarri (18 deltag
gare) och forrtsatte med
årsmöteet (15 deltaggare) i Studiiefrämjandeets lokaler i Gnesta. Fö
öredrag av L
Lars Petterssson,
Lund, oom Svensk dagfjärilsöv
d
vervakning. Höstmötet ägde rum 22 oktober i Gnesta (21
deltagarre). Föredraag: ’Svampeeritif’ om ollika insekterrs förhållande till svam
mp av Ruth Hobro
H
och Gunnnar Sjödinn, Grillby.
Vi deltoog i Trädgårrdsmässan Nordiska
N
trrädgårdar i Älvsjö 21−
−24 april meed en monteer som
vi deladde med SEF
F. Temat varr insekter i tträdgården och
o Janne Sjöstedt
S
hölll föredrag med
m
titeln ’F
Fjärilar i träddgården’. Ett
E stort antaal besökare ledde
l
till många samtal
al och en hell del
försäljnning av fjärillsplanscher och handbööcker.
Vi deltoog även denn 29 maj i en
n trädgårdsm
marknad vid
d Björktorps gård i Bräänn-Ekeby utanför
u
Nyköpinng.
Följandde exkursionner genomfö
ördes:
Den 28 maj med teemat ’Fjärilaar på Vansöö’ i samarran
ngemang med
m Strängnä
näs
Naturskkyddsföreninng. Tyvärr dåligt
d
deltaggande då väädret inte vaar inbjudandde.
Den 20 augusti Hem
mma-hosmö
öte hos Hanns Jälmingerr och Mariee Ekman (122 deltagare)).
Faunavväkteri har bedrivits
b
av Björn Carlssson, Håkan
n Elmqvist, Anneli ochh Staffan Kihl samt
Janne Sjjöstedt.
Graphoosoma utgavvs med ett nummer
n
i sluutet av året.
Hemsiddan har varitt en viktig och
o levande kontaktytaa mot medlemmar och een intresseraad
allmänhhet.
Mariefrred 2017-03-11
Håkan E
Elmqvist

