
 
 
Föreningen Sörmlandsentomologernas verksamhetsberättelse för år 2017. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Janne Sjöstedt ordförande för 1:a året, Inger Nennesmo 
vice ordf., Anneli Kihl sekreterare, Göran Liljeberg kassör, övriga ledamöter Håkan Elmqvist , Lea 
Pirttilahti och Anne-Marie Björn. Lea Pirttilahti och Anneli Kihl var föreningens delegater på SEF:s 
årsstämma på Gotland. Anne-Marie har administrerat Sörmlandsentomologernas Facebooksida. 
Staffan Kihl har varit redaktör för Graphosoma samt ansvarig för föreningens hemsida och 
medlemsregister. Staffan är adjungerad på styrelsemötena.  

En del medlemmar har lämnat föreningen vanligen genom att inte betala medlemsavgiften och andra 
har tillkommit. Den slutliga medlemssiffran vid årets utgång blev därmed 81.  

Från länsstyrelser och kommuner får vi skrivelser, mestadels remisser angående nya naturreservat. 
Remisser och svar läggs kontinuerligt ut på föreningens hemsida om de ansetts angelägna att 
besvara. 

Styrelsen har haft 4 sammanträden under året. 

Mötesverksamheten följde invanda och uppskattade traditioner. Året började med inomhusträffen 
Öppet Hus i Nyköping den 6 februari (15 deltagare) och fortsatte med årsmötet (18 deltagare) i 
Studiefrämjandets lokaler i Gnesta. Den som skulle hållit i föredraget efter årsmötet fick hastigt 
förhinder. Peter Wärmling räddade situationen genom att på ett utförligt sätt besvara deltagarnas 
frågor rörande nyckelpigor. 22/10 Höstmöte i Gnesta (21 deltagare). Ett inspirerande föredrag om 
spindlar hölls av Kajsa Mellbrand.  

Vi deltog i Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö 6-9 april med en egen monter på temat 
insekter i trädgården. Ett lägre antal besökare detta år på Mässan p.g.a. terrorattacken 7/4.                 
Vi deltog även med en utställning under en temadag i Parken Zoo i Eskilstuna den 13 maj. Besökarna, 
främst barnfamiljer, fick även testa sina kunskaper om insekter respektive larver  via spelkort. 

Följande exkursioner genomfördes:      

26/8 Hemma-hos möte hos Håkan Elmqvist. Vi startade på Åsa gravfält bland trumgräshoppor och 
annat spännande. 13 personer deltog i exkursionen. 

Faunaväkteri har bedrivits av Björn Carlsson, Håkan Elmqvist, Anneli och Staffan Kihl, Leif Svanblom 
och Lea Pirttilahti. Leif Svanblom är koordinator för faunaväkteriet i Sörmland.  

Graphosoma utgavs med ett nummer i slutet av året. 

Hemsidan har varit en viktig och levande kontaktyta mot medlemmar och en intresserad allmänhet.  
Vår sida är fantastiskt fin och välskött tack vare Staffan. 

Nyköping 2018-03-03 

Jan Sjöstedt 


