
Verksamhetsberättelse år 2002 
för Föreningen Sörmlandsentomologerna 
 
Föreningen börjar närma sig slutet på tonåren: detta var vårt artonde levnadsår. Styrelsen 
hade två effektiva sammanträden under året och den bestod som året innan av Ingemar 
Struwe, ordförande, Jan Sjöstedt, vice ordförande, Guje Olsson, sekreterare, Håkan 
Gustafson, kassör samt suppleanterna Göran Liljeberg och Håkan Elmquist. På SEF:s 
årsstämma i Lit i Jämtland deltog Ingemar som föreningens representant. Ingemar har också 
ingått i SEF:s kommitté för utarbetande av en ny handledning för amatörentomologer. Vår 
försäljning av SEF:s bok Sveriges landskapsinsekter har fortsatt att gå bra; vi säljer bäst i 
landet! 
 
Medlemsantalet steg under året till höjdrekordet 85 men föll åter vid årsskiftet till 79 då ett 
antal icke betalande uteslöts ur föreningen. Vår naturliga storlek tycks ligga mellan 75 och 85.  
 
Inomhusmötena började som varje år i januari med ”Öppet hus” i Nyköping, vår verkliga 
storsäljare, i år var det faktiskt 10:e gången, och samvaron blir för varje år allt intensivare och 
programmet alltmer rikhaltigt. 24 deltagare var med.  Trots föredragstiteln ”Europas 
fjärilsfattigaste land” (Island)  kom ändå 12 personer till årsmötet i Mariefred i mars. Höstens 
”hemma-hos-möte” var både inne och ute men mest exkursion, se nedan. 
 
Exkursionerna hade en planerad höjdpunkt i form av en inventeringsvecka i internatform på 
Ridön i Mälaren. De endast 6 personer som kom under hela veckan hade ändå mycket trevligt 
och givande och tyckte sig leva på ”Ridöns fältstation” i den gamla bagarstugan. 
Stenfrömalen kunde inte återfinnas. Höstexkursionen i samband med hemma-hos-
arrangemanget ägde rum i Göran L:s blomrika fjärilsträdgård och på Tullgarnsnäset. 7 
deltagare hade mycket trevligt och till sällskapet anslöt sig en åkervindesvärmare. 
 
Naturvårdsarbetet har fortsatt genom täta kontakter med länsstyrelsen. Vi har besvarat ett 
antal remisser under året, mest gällande planerade naturreservat. I Eskilstuna och Nyköpings 
kommuner deltar vi med representanter i naturvårdsberedningarna. 
 
Graphosoma har fyllt sjutton år och utkommit med två enkla och ett dubbelt nummer samt 
tack vare Göran L:s insatser fått en alltmer raffinerad layout med bilder, även i färg. Peter 
Wärmling har enträget fortsatt som redaktör. 


