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Verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Janne Sjöstedt ordförande, Håkan Elmqvist vice 
ordf., Anneli Kihl sekreterare, Inger Nennesmo kassör, ledamöterna Göran Liljeberg, Anne-
Marie Björn och Lea Pirttilahti. 

Staffan Kihl har varit redaktör för Graphosoma samt ansvarig för föreningens hemsida och 
medlemsregister. Anne-Marie Björn har fungerat som ansvarig för föreningens 
Facebookgrupp. Leif Svanblom har varit koordinator för faunaväkteriet i länet. Lea Pirttilahti 
och Anneli Kihl var föreningens delegater på SEF:s årsstämma i Nyköping Södermanland.  

Några medlemmar har lämnat föreningen, vanligen genom att inte betala medlemsavgiften. 
Det slutliga antalet betalande medlemmar vid årets utgång blev därmed 80. 

Från länsstyrelser och kommuner har vi fått skrivelser, mestadels remisser angående nya 
naturreservat. Flera av remisserna har besvarats. Remisser och svar har lagts ut på föreningens 
hemsida. Jan Sjöstedt sitter i Naturvårdsberedningen i Nyköpings kommun och har medverkat 
på deras möten. 

Styrelsen har haft 4 sammanträden under året. 

Mötesverksamheten följde invanda och uppskattade traditioner. Året började med 
inomhusträffen Öppet Hus i Nyköping den 27 januari (18 deltagare) och fortsatte med 
årsmötet den 3 mars (20 deltagare) i Studiefrämjandets lokaler i Gnesta. Föredrag av 
Christina Winter, Uppsala, om hennes nyutkomna bok som handlar om insekter och 
trädgårdsodling. 20/10 Höstmöte i Gnesta (10 deltagare). Då det visades bilder och umgicks. 

Vi deltog i Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö 22-25 mars med en egen monter. 
Detta i samarrangemang med SEF som också var representerade i montern. Ett stort antal 
besökare kom med frågor, visade bilder och köpte diverse böcker och tryck. 

Vi medverkade också i Biologiska mångfaldens dag på Stendörren då Staffan och Anneli 
berättade om småkryp för barn och deras föräldrar. 

Följande exkursioner genomfördes: Spindelexkursion till Långmaren den 2 juni med Kajsa 
Mellbrand som ciceron. Vi var ca 15 deltagare i värmen. Värmen skulle sedan fortsätta hela 
sommaren. 

Vi var värdar för Entomologmötet 2018, vilket genomfördes i Nyköping den 3-5 augusti. Det 
kom 52 deltagare från Sveriges alla hörn. Vi bodde och konfererade på Good Morning Hotell. 
Det hela blev mycket lyckat då vi också hade fint väder. Hela äventyret har redovisats 
noggrant i ET, Yrfän och vår egen Graphosoma. 

Faunaväkteri har bedrivits med Leif Svanblom som koordinator samt Anneli och Staffan Kihl 
m.fl. som rapportörer. 

Graphosoma utgavs med ett nummer i slutet av året. Återigen ett praktnummer med många 
trevliga och intressanta artiklar av ett mycket brett entomologiskt perspektiv. Dessutom med 
häftiga och vackra bilder. Vårt flaggskepp håller ställningarna i utbudet av liknande 
publikationer. 

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 2019-02-04 
Jan Sjöstedt 


