Verksamhetsberättelse år 2001
för Föreningen Sörmlandsentomologerna
Föreningens sjuttonde verksamhetsår har gått till ända – och hållit stilen. I styrelsen har
Ingemar Struwe fortsatt som ordförande, Jan Sjöstedt som vice och Håkan Gustafson som
kassör. Guje Olsson tog detta år över sekreterarposten medan Håkan Elmquist i stället vilade
ut på suppleantposten tillsammans med Göran Liljeberg. Styrelsen har haft tre trevliga
sammanträden under året. Guje och Ingemar var utsedda till föreningens representanter på
SEF:s årsstämma i Göteborg i juni, men sjukdom och EU-kravaller gjorde att bara Guje
lyckades ta sig ända fram. Vår motion om utarbetandet av en ny handledning för
amatörentomologer bifölls av SEF:s årsstämma. Vår försäljning av SEF:s bok Sveriges
landskapsinsekter har gått bra .
Medlemsantalet brukar inte förändras nämnvärt mellan åren. Detta år har dock genom några
nya medlemmar nettot stannat på 84 - vår högsta siffra hittills.
Inomhusmötena startade traditionsenligt med ”Öppet hus” i Nyköping i januari, ett möte
som liksom alltid sjöd av vitalitet och inspiration och god mat. 25 deltagare bidrog till den
höga stämningen. Till årsmötet i Mariefred i mars kom 21 medlemmar och lyssnade på Björn
Cederbergs medryckande föredrag om vilda bin, ett angeläget ämne och ytterligare en ny
grupp som vi fått presenterad på våra årsmöten. Höstens möte ägde rum i november i
Eskilstuna i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Eskilstuna och Strängnäs samt
Fotoklubben i Eskilstuna. Ingemar Struwe och Hans Lejdegård berättade och visade bildspel
om sina efterforskningar i Anton Janssons fotspår på sörmländska Hjälmaröar. 43 personer
kom varav 7 från oss.
Exkursionerna inleddes med vårt värdskap på Naturskyddsföreningens stuga Rördrommen i
maj. Under två dagar rådde där ”Insekternas dag” vilket lockade cirka 50 besökare ur SNF
och 6 av våra egna medlemmar. Även Eskilstuna-Kuriren infann sig vilket resulterade i ett
förstasides- och mittuppslagsreportage om entomologer. Ett försök att upprepa detta i augusti
lockade så få deltagare att de kunde räknas på handens fingrar. Exkursionen i maj till Utnäset
drabbades av ösregn och endast några plusgrader men ändå infann sig tre härdiga deltagare.
Inventeringsprojektet på Utnäset fortsatte även detta år med sporadiska insatser; ingen
samordnad verksamhet förekom. Detta projekt är därmed efter två år avslutat och en
redovisning av resultatet är lämnad till Naturskyddsföreningen som bidragit ekonomiskt. Vi
har också under året haft insamlingstillstånd i Västmanlandsdelen av Ridöarkipelagen, vilket
dock utnyttjats endast i ringa omfattning.
Naturvårdsarbetet har på kommunnivå fortsatt i Eskilstuna och Nyköping där Håkan G resp
Jan S suttit med i naturvårdsberedningarna. Ett antal remisser från länsstyrelsen avseende
olika nya föreslagna naturreservat har besvarats och våra synpunkter har flera gånger påverkat
skötselföreskrifterna. Vi har även deltagit i SNF:s jordbrukskampanj genom bidrag på deras
hemsida. Jan S deltog som insektsexpert på en trädgårdsmässa om insektlockande odlingar.
Graphosoma har avslutat sin sextonde årgång, alltjämt under Peter Wärmlings redaktörskap.
Manustillströmningen har varit ett fortsatt problem men vi har trots detta kunnat utöka
utgivningen till fyra nummer per år. Göran Liljebergs övertagande av tryckning och
distribution har underlättat redaktörsarbetet avsevärt.

