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STYRELSEBERÄTTELSE 
för Föreningen Sörmlandsentomologerna verksamhetsåret 1986. 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av Ingemar Struwe (ordf.), Håkan Elmquist (v. ordf.), 
Ullmar Qvick (sekr.) och Peter Wärmling (kassör). Styrelsesuppleanter har 
varit Jan Sjöstedt och Jukka Vöyrynen. Styrelsen har hållit 3 sammanträden 
under året. 
Materielservice 
Under året har föreningens materielservice Övertagits av Lars Norén. Ett 
särskilt postgirokonto i föreningens namn har inrättats för ändamålet. 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 52. Av dessa var 8 bosatta 
utanför Sörmland. 
Möten 
Två inomhusmöten har hållits under 1986: årsmötet den 15 mars och ett höst-
möte den 25 oktober, båda i Studiefrämjandets lokaler i Flen. Vid båda till-
föllena deltog vardera 18 medlemmar. Vid årsmötet berättade Nils Linnman om 
Karlsöarna och deras skalbaggsfauna och visade diabilder. Till höstmötet hade 
vi fått Carl-Cedric Coulianos som föredragshållare i ämnet Skinnbaggar. Båda 
föreläsningarna var livligt uppskattade av de närvarande. 
Exkursioner 
Fem exkursioner anordnades under året av föreningen: den 23-24 maj till 
Trollesund och Ludgo, den 13-15 juni för inventering av insektfaunan i 
Ridöarkipelagen, den 7 juni och 12 juli för inventering av Skiren-Kvicken-
området i Eskilstuna kommun och den 24 augusti till Hedmossen i Dunker. 
I exkursionen den 7 juni deltog 7 entomologer från Uppsala på särskild 
inbjudan. 
Inventeringar 
Som nämnts ovan har insektfaunan i naturreservatet Ridön i Mälaren blivit 
föremål för inventering genom att föreningen fick tillstånd till insamling 
av lönsstyrelserna i Västmanlands och Södermanlands län (personliga till-
stånd för ett begränsat antal deltagare). Rapport om inventeringsresultaten 
skall i februari -87 inlämnas till resp. länsstyrelses naturvårdsenhet. 
Ridöinventeringen främjades av utmärkt väder under exkursionen. - Under 
våren 1986 fick föreningen - tillsammans med Ornitologiska klubben i 
Eskilstuna, Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Föreningen Svampringen -
möjlighet att utföra en inventering i ett avverkningshotat område med gammal 
skog, hällmark och våtmarker invid sjöarna Skiren och Kvicken nära centrala 
Eskilstuna. Inventeringsarbetet blev en utmaning genom den korta tid som stod 
till buds - ca 4 månader - och den betydelse styrelsen tillmätte projektet. 



Insamlingsresultatet kom naturligtvis att påverkas av tidsbristen och våra 
bristande resurser men måste ändå betecknas som gott. Rapporten om inventeringen 
publicerades i oktober 1986 i sin helhet i Eskilstuna kommuns Stadsbyggnads 
rapport 1986:7 och i sammanfattning och utvärdering i d:o 1986:8. 
Planerna på en inventering i samband med läger på Runmarö i Stockholms skär-
gård kunde av praktiska skäl inte genomföras sommaren 1986. Tanken på en 
inventering kvarstår dock för 1987. 
Kurser 
Styrelsemedlemmarna Håkan Elmquist och Peter Wärmling har fungerat som ledare 
för en nybörjarkurs om insekter på Gripsholms folkhögskola 16-19 juni i sam-
arbete med Fältbiologerna och kursen "Insekter på Gotland" 1-10 augusti. 
Dessutom har Ullmar Qvick haft en kurs om vinterinsekter och allmänt om 
insekter i skolarbetet för lärare vid Björktorps rektorsområde i Eskilstuna 
vintern 1985-86. 
Övrigt 
Föreningen Sörmlandsentomologerna blev under 1986 medlem i Sveriges Entomo-
logiska Förening. 
Föreningens medlemstidning Graphosoma med Peter Wärmling och Håkan Elmquist 
i redaktionen utkom under året med 3 nummer om 18 sidor vardera. 
Föreningens ekonomi har varit god, bl a tack vare att vi haft en positiv 
medlemsutveckling och genom inventeringsbidrag från Eskilstuna kommun för 
Skiren-Kvicken-projektet och från Sörmlands Naturvårdsförbund för Ridö-
inventeringen. 
Våra positiva kontakter med myndigheter och institutioner har också bl a 
resulterat i att vi haft förslagen till naturvårdskatalog för Nyköping-
Oxelösund, Katrineholm och Flen på remiss för yttrande. 

Värdering och synpunkter 
Positivt i utvecklingen under 1986 är den goda tillströmningen av medlemmar, 
den goda kontakten med myndigheterna i naturvårdsärenden, de tillfredsställande 
resultaten i inventeringsarbetet och det goda samarbete mellan medlemmar som 
vårt medlemsblad Graphosoma är ett uttryck för. 
Var finns då det negativa? Flera av årets exkursioner blev tämligen miss-
lyckade, vilket främst måste tillskrivas miserabel väderlek just vid exkur-
sionsdatum. Vi hoppas och tror att detta inte blir tradition! Vi upplever 
också att avstånden och de usla kommunikationerna inom länet är ett problem 
när det gäller att träffas. Just därför blir Graphosoma så viktig som en 
föreningslänk mellan oss. Vi menar att det är viktigt att den blir alla med-
lemmars gemensamma angelägenhet. 


