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V. Verksamhetsberättelse for Föreningen Sörmlandsentomologerna. 
I STYRELSEN som haft tre sammanträden har Ingemar Struwe varit 
ordförande, Peter Wärmling vice ordförande, Håkan Elmquist sek-
reterare och Håkan Gustafson kassör. De båda suppleanterna Jan 
Sjöstedt och Jukka Väyrynen har regelbundet deltagit i styrel-
sens möten. 
På Sveriges entomologiska förenings årsstämma i Vindeln represen-
terades föreningen av Ingemar Struwe. Föreningens motion om ett 
centraliserat distributionssystem för Entomologisk tidskrift an-
togs av årsstämman med beräknat genomförandeår 1993. 

Styrelsen har initierat arbetet med en handledning i entomo-
logi för förskole- och skolbarn enligt årsmötets beslut. 

Styrelsen har också noggrannt behandlat och övervägt frågan 
om ett föreningsbibliotek men kommit fram till att det inte 
finns praktiska förutsättningar för detta. 

Flera medlemmar har också under året framträtt i press och 
radio. 
ANTALET MEDLEMMAR har genom några utträden och några nya med-
lemskap ökat till 78. Av dessa är endast ett 20-tal aktiva i 
föreningen. 
ÅRSMÖTET hölls i mars i Dunker mitt i Sörmland i gammal odlings-
bygd där Carl-Cedric Coulianos och Ingmar Holmåsen höll före-
drag och visade bilder om det fängslande ämnet galler under 
rubriken Häxkvastar, sömntornar och kikbär. 
Till HöSTMöTET i november anslöt vi oss till ett arrangemang med 
östra Sörmlands Naturskyddsförening då Urban Wahlstedt höll en 
av sina populärvetenskapliga shower om avskydda småkryp och 
flygfän. 
VÅREXKURSIONEN ägde rum först i juni i utmärkt väder till Mora-
dalens värdefulla hagmarker och Putbergens urskogslika skogs-
bestånd, återigen i Dunkers socken. Jukka var ciceron i sina 
hemtrakter. 
HÖSTEXKURSIONEN å sin sida inträffade redan i augusti och gick 
till Bastardalen i Hölö där Peter visade gammal barrskog och 
myrbiotoper i spännande bergkullterräng. 
SOMMARINVENTERINGARNA omfattade som året innan Ridö-Sundbyholms-
arkipelagen och Nybbleholme. De har endast inneburit några be-
sök och inte haft någon systematisk karaktär. 
NATURVÅRDSARBETET har fungerat bäst i Nyköpings och Södertälje 
kommuner inom naturvårdsberedning respektive skogsvårdssamråd. 
Tidigare års intensiva samråds- och utvecklingsarbete med länets 
skogsvårdsstyrelse och Eskilstunadistriktet har legat nere, men 
stora resultat har ändå uppnåtts i form av en förändrad inställ-
ning till naturvård och faunaskydd. Något nämnvärt samarbete med 
länsstyrelsen har inte heller förekommit. 
GRAPHOSOMA har utkommit med sin sjunde årgång under Peter Wärm-
lings redaktörskap och har fortsatt att vara uppskattad över he-
la landet. 
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