
FÖRENINGEN SÖRMLANDSENTOMOLOGERNAS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

Vid årsmötet 2008 avgick och avtackades Ingemar Struwe som föreningens ordförande. Ny styrelse 
valdes enligt nedan: Ordförande Håkan Elmquist, vice ordförande Jan Sjöstedt, kassör Håkan Gus-
tafson, sekreterare Guje Olsson samt Göran Liljeberg. Till nya styrelsemedlemmar invaldes Mark 
Toneby och Urban Wahlstedt.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 109 st. Då fler än vanligt ”glömt” att betala årsavgiften för 
2008 och med tanke på att Graphosoma nu endast kommer ut med ett nummer per år, befaras att 
medlemsantalet kommer sjunka under 2009.

Från länsstyrelser och andra myndigheter har inkommit ett antal remisser, för det mesta angående 
nya naturreservat. De flesta har besvarats.

Januarimötet, Öppet Hus, gick i år av stapeln i Aspa, på Rönnlidens äldreboende, där Janne Sjöstedt 
ordnat med trevliga lokaler och sedvanlig och välsmakande pastasallad. Årsmötet i år ägde rum 
på Lillhagaskolan i Nykvarn. Hans Ahnlund höll föredrag om vedlevande insekter i av människan 
skapad död ved.

Även i år deltog vi på Trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar. Vår välbesökta och uppskattade mon-
ter var bemannad alla dagar och fokus var som tidigare på Dagfjärilsprojektet.

Exkursionssäsongen började redan i maj. Hans Ahnlund tog oss med till Sjunda norr om Gnesta 
under temat vedinsekter. Därefter följde sju övriga dagfjärilsexkursioner runt om i länet, tidsmässigt 
utspridda under hela sommaren. 

Boken Dagfjärilar i Södermanland har utkommit i ny upplaga.

Hemma hos, enligt tradition, var i år hemma hos Björn Carlsson på Selaön. Åsa gravfält besöktes 
och befanns bland annat vara en mycket bra lokal för trumgräshoppa.

Graphosoma kom i år ut med enbart ett, nu lite utökat, nummer. Detta med Göran Liljeberg som ny 
redaktör. Tills vidare gäller ett nummer per år med utgivning i december.

Hemsidan och dagfjärilstelefonen har varit i drift och uppdaterats under året. 

Projektet Dagfjärilar i Södermanland har gått vidare på sitt fjärde och näst sista år av planerade fem. 
Samarbetet med länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län har fungerat  bra. Antalet del-
tagare i projektet var vid årsskiftet 2008/2009 283 personer och 259 inventeringsrutor var bokade, 
vilket är cirka hälften av landskapet. Eftersäsongsträffen i november drog rekordmånga deltagare, 
över 70 st. Kjell Antonsson från föreningen i Östergötland berättade om det nu avslutade dagfjärils-
projektet där. 


