Verksamhetsberättelse för Entomologiska föreningen i Uppland (EFU) år
2010
Styrelsen har under verksamhetsåret varit konstituerad enligt följande: Stefan Eriksson
(ordförande), Anna-Karin Myrin (sekreterare), Thomas Persson Vinnersten (kassör).
Ordinarie ledamöter Björn Holm och Olof Hedgren. Ersättare Sten Jonsson, Philip Jiminez,
och Niklas Österberg.
Revisorer har varit Hans Mejlon (sammankallande) och Göran Sahlén med Erik Sjödin och
Rolf Ivarsson som ersättare.
Valberedning har varit Lennart Henstam (sammankallande) och Mats Jonsell.
Antalet betalande medlemmar var under året 204 st (176 fullbetalande och 28 ungdom)
Styrelsemöten har hållits följande datum: 14 jan, 16 feb, 11 mars, 24 mars, 7 april, 11 maj, 18
maj, 16 juni, 22 aug, 14 okt, 10 nov och 9 dec.
Möten och exkursioner, sammanlagt 22 st, har hållits med följande program och deltagarantal:
2010-01-27
2010-02-10
2010-02-16
2010-03-10
2010-03-24
2010-04-07
2010-04-15
2010-04-18
2010-05-08
2010-05-23
2010-08-29
2010-08-29
2010-09-04
2010-09-08
2010-09-18
2010-10-14
2010-10-20
2010-10-26
2010-11-10
2010-11-17
2010-11-24
2010-12-01

Sommarens skörd. ( 7 deltagare)
Baggträff på Ultuna. Bladbaggar och långhorningar. Mats Jonsell (6 deltagare)
Föredrag: Insekter i svamp. Mats Jonsell (13 deltagare)
Baggträff på Ultuna. Bladhorningar, ekoxbaggar och knäppare. Åke Lindelöw
(7 deltagare)
Årsmöte samt föredrag, hoppstjärtar. Diana Rubene (16 deltagare)
Föredrag: Bladlössens liv och leverne. Jan Pettersson (18 deltagare)
Fjärilsträff på Ultuna. Stefan Eriksson (4 deltagare)
Exkursion: Nattlys vid Linnés Hammarby. Niklas Österberg (2 deltagare)
Exkursion: Fiby urskog. Åke Lindelöw (20 deltagare)
Exkursion: Insektsinventering på Linnés Hammarby. Ett flertal guider från
föreningen. (10-20 deltagare trots regn)
EFU var närvarande vid Stadsskogens dag.
Exkursion: Nattlys vid Liljekonvaljeholmen. Stefan Eriksson. (11 deltagare)
Exkursion: Ulva kvarn. Susanne Antell mfl. (29 deltagare)
Nybörjarträff på zootis. Sten Jonsson (2 deltagare)
Exkursion: Liljekonvaljeholmen. Stefan Eriksson (7 deltagare)
Föredrag: Vad är faunaväkteri. Åsa Hedin (12 deltagare)
Insektssträff på Ultuna. Genomgång av fällmaterial från Liljekonvaljeholmen.
Mats Jonsell (7 deltagare)
Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar.
Stefan Eriksson (9 deltagare)
Föredrag: Stipendiaterna Anna Herrström, Petter Halldén och Daniel Marklund
redovisade sina arbeten (14 deltagare)
Baggträff på Ultuna: Bladbaggar, långhorningar och vivlar. Åke Lindelöw
(5 deltagare)
Fjärilsträff för att sammanställa utställningen av Ahlmarks uppländska fjärilar.
Stefan Eriksson (4 deltagare)
Baggträff på Ultuna: Insortering av donerat material. Åke Lindelöw
(2 deltagare)

Material som nålar, håvar, spännbräden, uppklistringslappar och askar har till
självkostnadspris förmedlats till medlemmarna.
Sveriges Entomologiska Förenings årsstämma 2010 anordnades av Föreningen
Sydostentomologerna i Aspan, Blekinge. Sten och Gullvy Jonsson, Gunnar Sjödin och Ruth
Hobro valdes att representera EFU.
EFU har fungerat som remissorgan på läns- och kommunplan och lämnat synpunkter i olika
naturvårdsfrågor. Ett exempel på detta är arbetet med remissen på översiktsplanen för Uppsala
län, EFU har dessutom fungerat som remissinstans för diverse företag och föreningar och som
ett steg i detta har föreningen fortsatt samarbetet i naturvårdsgruppen tillsammans med andra
naturvårdintresserade föreningar. Denna grupp inkallas vid extra viktiga ärenden och används
som en sändlista för att göra andra föreningar uppmärksamma på aktuella ärenden!
EFU har under året varit representerat vid Miljövårdsrådet samt på träffar arrangerade av
Länsstyrelsen.
EFU har i samarbete med ett flertal andra ideella naturorienterade föreningar fortsatt jobbat
för bildandet av naturreservatet Årike-Fyris. Som ett led i detta har vi under året arrangerat
inventeringar och exkursioner till jätteekarna vid Liljekonvaljeholmen.
Under året har föreningen startat arbetet med att bygga upp en referenssamling över Upplands
storfjärilar. Medel och fjärilar är testamenterade av Lars Ahlmark. Arbetet kommer att
fortsätta under 2011 och samlingen kommer att visas på Evolutionsmuseét på villavägen 9,
Uppsala.
Ett välkomstbrev för nya medlemmar har tagits fram. Ambitionen är att alla nya medlemmar
från och med 2010 välkomnas med detta brev samt ett gratis nr av Entomologisk Tidskrift.
Det ska förhoppningsvis få de nya medlemmarna att känna sig välkomna och utöka antalet
prenumeranter av tidskriften.
EFU beslutade i samspråk med SEF att inför 2011 erbjuda möjligheten att sambetala
årsavgiften till EFU och prenumerationsavgiften till Entomologisk Tidskrift. Med avsikten att
höja prenumerationsantalet för ET. Vid årsskiftet hade detta genererat fem st nya
prenumeranter (i skrivandets stund är antalet nya prenumeranter uppe i 13).
EFU har förvaltat Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond, Bertil Kullenberg fond,
Mattias Idars fond och Frej och Ingegärd Ossiannilssons fond samt utdelat stipendier ur
desamma. EFU har annonserat och informerat i tidskrifter och på skolor om möjligheten att
söka medel ur fonderna.
Uppsalasektionen av föreningen har under året varit vilande.
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