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Det skulle regna hela helgen 
enligt SMHI. Även på del-
tagarna i Tjugonde Svenska 
Entomologmötet, som ägde 
rum i Fiskeboda vid Hjälma-
ren 12-14 juni 2009. Nu blev 
det inte riktigt så. Visserligen 
regnade det på fredagen när vi 
anlände till Södermanland och 
på söndagen då ett fåtal envist 
kvardröjande entomologer 
exkurerade runt på Fiskeboda-
näset. Men lördagen var fin!

Sörmlandsentomologerna, 
som arrangerade mötet, hade 
som exkursionsmål valt Vinön. Det är Hjälmarens 
största ö men den ligger inte i Södermanland utan 

i Närke. Under 5½ timma på ön hann vi beta av en 
stor del av västra stranden – samla, fotografera, äta 
medhavd lunch, uppleva en omväxlande natur och 
även dricka kaffe på öns kafé.

Entomologers insamlingsiver kan stundom nå 
en oanad intensitet när vittringen av en sällsynt art 
växer sig stark. Det var en upplevelse att skåda det 
gäng som oförtrutet förvandlade en sandstrand med 
en tät, orörd driftrand till ett mindre slagfält. Sållen 
gick varma och skvalpvågorna höga. Med gott 
resultat i och med att några exemplar av kortvingen 
Gabrius lividipes kunde insamlas. Arten togs just 
här som ny för Sverige 1984 och inga fler svenska 
fynd hade gjorts förrän just denna dag!

Svenskt entomologmöte 
vid Hjälmarens strand

 text och foto Göran andersson

En mycket ivrig skara sållande skalbaggssamlare i farten.

Resterna av den givande strandsamlarivern.

Entomologmötesdeltagarna i väntan på färjan till Vinön.
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En intressant upplevelse fick vi vid ankomsten 
till färjeläget i Hampetorp. Där höll ett stort antal 
snokar på med parningsmödor. En eller flera snok-
honor, livligt uppvaktade av ett större antal hanar, 
syntes bland stenblocken vid piren ut till färjan.

Lördagskvällen ägnade vi åt det som lördags-
kvällar kan vara avsedda för – årsstämma i Sveri-
ges Entomologiska Förening. Det blev en märklig 
stämma där en godtagbar ekonomisk redogörelse 
saknades. Bokslutet kunde därför inte fastställas 
och något beslut om ansvarsfrihet (eller inte) för sty-
relsen kunde inte tas. Ingemar Struwe, som valdes 
till mötesordförande, hade förmågan att ändå leda 
stämman på ett bra sätt och valet av en ny kassör 
med professionell ekonomisk kompetens bör leda 
till att de formella missarna snart skall kunna rättas 
till. Revisorerna föreslog att frågan om ansvarsfri-
het för sittande styrelse uppskjuts tills fullständig 
redovisning har presenterats. 

Beslutet blev att styrelsen fick tid på sig till 30 
september att först fixa till räkenskaperna och, 
efter att revisorerna granskat det hela, kalla till en 

fortsättning på årsstämman, där de enda ärendena 
skulle vara bokslut, revisorernas berättelse och 
frågan om ansvarsfrihet. Eftersom SEFs medlems-
antal inte är större än 11 (de lokala föreningarna) 
beslöts att detta möte skulle avhandlas per telefon.

Ett annat ärende på årsstämman som föranledde 
livliga diskussioner var verksamhetsplanen för 
2010 och SEFs ekonomiska situation med mins-
kade anslag och även en minskning av antalet pre-
numeranter på Entomologisk Tidskrift. Det behövs 
många flera för att ekonomin skall gå ihop. 

Du prenumererar väl på ET? 
Hur många prenumeranterna verkligen är, var 

lite osäkert. Det är si och så med betalningsivern 
och flera nya nummer av ET skickas ut trots att pre-
numeranten inte har betalt. Det utlovades en mer 
exakt redovisning till nästa årsstämma.

Medlemsavgiften från lokalföreningarna (10 kr 
per medlem) och prenumerationsavgiften för ET 
(300 kr) beslöts vara oförändrade.

Till styrelsen nyvaldes Östen Gardfjell, yrkes-
mässig revisor och auktoriserad redovisningskon-
sult i Sundsvall och dessutom lepidopterolog, att ta 

En snokhona med ett antal uppvaktande kavaljerer.

Att Ingemar Struwe är flugspecialist framgick klart vid  
lunchen på Vinön.

Kvällens ordförande Ingemar Struwe och sekreteraren 
Petter Bohman (ovan) samt en del av de något bekymrade 
deltagarna i årsstämman (nedan).
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hand om kassörskapet. För övrigt blev det omval.
De bordlagda ärendena är nu avklarade. Redan 

i juni blev bokslutet klart och i augusti presente-
rade revisorerna sin berättelse. På sex sidor förkla-
rar revisorerna varför de rekommenderar årsstäm-
man att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det är 
framför allt avsaknad av rutiner, uteblivna redo-
visningar och missade anslag på grund av att inga 
sådana sökts. Bokslutet hamnade därför på minus 
65 676 kr.

Den beslutade fortsättningen av årsstämman 
ägde rum 24 september. Inför detta möte meddelade 
SEFs ordförande Kjell Antonsson att han ställde sin 
plats till förfogande och avgick på detta möte med 
omedelbar verkan. Besluten på mötet blev att inte 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet och att till interimis-
tisk ordförande fram till nästa ordinarie årsstämma 
2010 välja Hans Karlsson. Med denna omstart av 
styrelsearbetet med ny ordförande och ny kassör 
finns det gott hopp om att SEF och Entomologisk 
Tidskrift skall ta sig ur den administrativa och eko-
nomiska krisen och leva vidare.

Årstämman 2010 kommer att anordnas av Syd-
ostentomologerna. Deras ordförande Hans Karls-
son – efter 24 september alltså även SEFs ordfö-
rande – önskade alla välkomna till någon fin plats 
i Småland, Blekinge eller på Öland någon gång 
under sommaren 2010.

Underhållning ingår alltid i de svenska entomologmötena. I 
Fiskeboda var det Sörmlandsentomologen Håkan Gustafson 
och hans spelmanskollega Anders Hasselquist som fram-
förde spelmanslåtar både från Sörmland och andra bygder.

Recension:

Nyckel till svenska dyngbaggar

 Lasse Gambréus

Så fick man äntligen den efterlängtade publikatio-
nen om svenska dyngbaggar. 

Måste sägas med en gång: VILKET HÄFTE! Ja, 
man blir alldeles lyrisk bara man tittar på fotogra-
fierna av våra dyngbaggar. Bilderna är av högsta 
kvalitet, har aldrig sett något liknande, och då har 
man ändå sett i ”en och annan skalbaggsbok”. 
Texten till nycklarna är lätt att förstå även för en 
icke så erfaren nyckelläsare, skulle jag tro. Bra att 
även detaljbilder på t ex tarser och huvuden är med 
i nyckeldelen. Det blir ju så mycket lättare då att 
förstå vad som menas.

Tycker dock det är lite synd att arter som inte 
hittats på mycket lång tid i Sverige inte tagits med, 
tänker på Onthophagus illyricus, som återfanns 
efter 50 år på Gotland. Så kan det ju faktiskt vara 
med någon av de icke medtagna arterna, även om 
chansen kanske är liten.

Två av de högkvalitativa bilderna ur häftet. T. v. Aphodius 
sticticus, hästdyngbagge – t. h. A. paykulli, höstdyngbagge. 
Illustrationer: Göran Liljeberg/Krister Hall.


