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ORDFÖRANDE
Så här i årets sista sef-nytt får jag önska alla en god jul och gott nytt år! Snön yr friskt
utanför huset men inomhus går stereoluppen varm och tiden fylls med
artbestämningar och dataläggning för vidare export till Artportalen. Egentligen är det
väldigt bra med vintern, för då får man tid till allt det där med att artbestämma,
etikettera, sammanställa och rapportera sina fynd. Problemet är bara att hinna klart
innan vårsäsongen sätter fart igen. Personligen ligger jag alltid ett par år efter och med
en hel del rör i frysen.
Det är dock allt detta efterarbete som ligger till grunden för mycket av vad vi vet om
insekter idag. Det är viktigt att vårda sina data om det så är ett foto eller belägg.
Noggranna anteckningar om art, lokal och fynduppgifter bör alltid vara med. Varje fynd
kan vara till mer nytta i framtiden och med bra information om fyndet så ökar dess
värde. Till slut hamnar de på något museum eller i någon databas till fortsatt tjänst i
forskningens tecken.
Det är vi glada amatörer som allt jämt står för mycket av kunskapen om småkrypen.
Utan ett stort antal ideella timmar av insamlande, dokumenterande och nyfikenhet
skulle vi inte veta mycket om våra småkryp i Sverige, Världen. Så fortsätt med det du
gör och bidra till kunskapen trots snåla vindar.

SVENSKA ARTPROJEKTET 1
Svenska artprojektet inkl. nationalnyckel och museistödet har fortfarande inte fått
något närmare besked om budgetbeslut. Närmast är det ett beslut i riksdagen den 13
december och därefter fattar regeringen beslut i frågan.
Tyvärr är det snåla ekonomiska vindar som råder men vi hoppas att regeringen förstår
värdet av Svenska artprojektet och ökar stödet.

SVENSKA ARTPROJEKTET 2
Men ljusglimtar finns och SEF får gratulera de projekt som får stöd under 2013 - 2015
från Svenska Artprojektet. Detta gäller främst Svenska Malaisefälleprojektete som fick
fortsatt stöd. Vidare bland småkrypen blev det även stöd till Hege Vårdal för studier av
Uddbensteklar (Ctenopelmatinae) och till Daniel Gustafsson för studier av Käklöss
(Phthiraptera).
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SEF:S REPSENTANT I NAMNKOMMITTÉN
"Kommittén för svenska djurnamn har inrättats för att arbeta med svenska namn på (i första
hand) nordiska djurarter. De svenska namn som Kommittén beslutar blir normerande för
namnanvändningen inom Svenska artprojektet, med rekommendation till andra verksamheter
som använder svenska namn att också följa dessa beslut."
Efter en del turer så har nu åter SEF en representant i Svenska artprojektets
namnkommitté. SEF har inte haft någon representant i kommittén sen 2009 vilket nu
ändras i och med att Hans-Erik Wanntorp blir SEF:s representant.

SEF:S EGNA NAMNKOMMITTÉ
Samtidigt har det framförts önskan om att SEF tog fram svenska namn på icke nordiska
och då främst europeiska arter. Ett nästan allt för stort jobb om man ser till alla
småkryp men SEF ämnar inleda detta arbete med smärre grupper och har startat en
namnkommitté. Vartefter förfrågningar, behov och kunnigt folk finns kommer SEF
producera namnlistor som kommer publiceras på hemsidan. Först som förslag för att
sen fastslås. I första hand ska det komplettera Svenska artprojektets namnkommitté
med namn på utomnordiska arter. Hans-Erik Wanntorp är sammankallande i
kommittén. Tillsammans med bland annat Linda Strand börjar man med den populära
gruppen trollsländor.

FRIVILIGT INSAMLINGSSTOPP
Efter förfrågningar om arternas tillstånd beslöt styrelsen att det frivilliga
insamlingsstoppet av veronikanätfjäril (Melitaea britomartis) och kronärtsblåvinge
(Plebeius argyognomon) skall fortlöpa ytterligare ett år. Ny omprövning sker till hösten
2013.

FACEBOOK
Sveriges Entomologiska Förening har nu startat en sida på Facebook. Även
lokalföreningarna borde gå in och lägga ut sina programpunkter och annat av intresse
för att nå fler. Lokalföreningarna inbjuds härmed att utse någon som kan få en
administratörsroll till SEF:s FBsida och därmed lägga ut sina programpunkter.

ÅRSAVGIFT
Vi vill passa på att påminna alla kassörer i lokalföreningarna att betala in den årliga
medlemsavgiften till Sefs pg-konto 6 60 47-2. Glöm inte skriva föreningens namn och
antalet medlemmar.
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