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Styrelsen förblev densamma som de senaste åren. Ingemar Struwe var ordförande för 23:e 
året i rad, Janne Sjöstedt vice ordf., Guje Olsson sekr., Håkan Gustafson kassör samt Håkan 
Elmquist och Göran Liljeberg arbetande suppleanter.  Ingemar S och Håkan E var 
föreningens delegater på SEF:s årsstämma i Uppsala.  
 
Föreningen har under året fått ett antal nya medlemmar, främst genom dagfjärilsprojektet. 
Samtidigt har en del medlemmar lämnat föreningen vanligen genom att inte betala 
medlemsavgiften. Den slutliga medlemssiffran vid årets utgång blev därmed 101.  
 
Från länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket har vi fått 18 remisser, mestadels 
angående nya naturreservat. De flesta av remisserna har besvarats. Styrelsen deltog också i 
ett kontaktskapande möte mellan länsstyrelsen i Södermanland och de ideella 
naturvårdsorganisationerna i länet. 
 
Mötesverksamheten följde invanda och uppskattade traditioner. Året började med 
inomhusträffen Öppet Hus i Nyköping (24 deltagare) och fortsatte med årsmötet (20 
deltagare) på vårkanten där Erland Dannelid detta år berättade om trollsländor. 
 
Exkursioner gjordes i form av det succéartade evenemanget Stora fjärilsdagen i juni (32 
deltagare) som riktade sig till både medlemmar och deltagare i dagfjärilsprojektet och även 
var annonserat till allmänheten. Sensommaraktiviteten Hemma hos hör också till 
traditionerna och gick i år av stapeln i Tunaberg med 12 gäster i vackert väder och vacker 
natur men med få insekter synliga.  
 
Vi deltog i Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar i Älvsjö med en egen monter och temat 
fjärilar i trädgården. Ett oräkneligt antal besökare i vår monter ledde till en del nya 
medlemmar.  Vi marknadsförde där också det sörmländska dagfjärilsprojektet.  
 
Graphosomas utgivning kunde i år inte genomföras enligt planerna. Peter Wärmlings 
mångåriga och framgångsrika redaktörskap fick abrupt avbrytas under våren, och först mot 
årets slut kunde en sammanslagen årgång av Graphosoma ges ut i ett enda nummer.  
 
Hemsidan har varit en viktig och levande kontaktyta mot medlemmar och en intresserad 
allmänhet.   
 
Projektet Dagfjärilar i Södermanland  har gått vidare på sitt tredje år av de fem planerade. 
Samarbetet med länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län har varit inspirerande 
och stimulerande. 265 personer deltar i projektet och 236 inventeringsrutor är bokade vilket 
är cirka hälften av landskapet. På eftersäsongsträffen i oktober talade den 
uppmärksammade fjärilsboksförfattaren Bo Söderström inspirerande om fjärilsskådning och 
fotografering.  Under året har telefonsvararen Dagfjärilstelefonen varit i gång och upplyst om 
aktiviteterna. 
 


