
Entomologiska Föreningen i Stockholm, program för våren 2019

Lilla hörsalen med ingång från innergården. Kl 19:00. Efter möte bjuder föreningen på fika.

Tisdagen 29 januari
1 Meddelanden och demonstrationer
2. Går parasitiska insekter på verkligen på alla andra insekter? 
Mattias Forshage har samlat lite kvantitativa data om insekter som är parasitoider på andra 
insekter (parasitsteklar, parasitflugor, vridvingar, etc). Har alla insekter sina 
insektparasitoider, eller är olika insektgrupper väldigt olika drabbade? När och hur skedde 
de stora evolutionära radiationerna av parasitoidinsekter?

Tisdagen 26 februari
1. Meddelanden och demonstrationer
2. Häxkvastar, sömntorn och kikbäar.
Carl-Cedric Coulianos om galler och gallbildare. Gallbildningar på vilda och odlade växter är 
vanliga och ofta påfallande inslag i naturen. Att orsaka gallbildningar är ett avancerat sätt för 
många levande varelser att vara växtätare. Dessa ofta märkliga bildningar har också tilldragit 
sig stort intresse i folktro och folkmedicin.

Carl-Cedric Coulianos är folkbildare och en av våra främsta entomologiska författare, bland 
annat böcker om galler och sitt specialområde skinnbaggar. 

Tisdagen 26 mars
1. Meddelanden och demonstrationer
2. Årsmöte
3. ”Myrornas vänner, ovänner och snyltgäster”
Stanislav Snäll om myrmekofiler, insekter som bor hos myror på andrahandskontrakt.

Stanislav Snäll befinner sig ofta på resande fot i Sydafrika och Turkiet. Till specialiteterna hör 
skalbaggar, särskilt kortvingar samt makrofotografering.

Tisdagen 7 maj. OBS datum!
1. Meddelanden och demonstrationer
2. "Hoppstjärtar i Nordenskjölds fotspår. Och lite till..."
Arne Fjellberg berättar om sitt fältarbete och jakten på okända arter från Arktis till  
Antarktis. Med ett anmärkningsvärt stopp på Kanarieöarna.

Arne Fjellberg är världsexpert på hoppstjärtar och arktisk entomologi. Han var tidigare 
verksam vid universitetet i Tromsö. 
Missa inte heller att hålla koll på hemsidan efter information rörande spännande 
exkursioner och entomologpubar i föreningen regi, som kan dyka upp med kort varsel när 
vädret tillåter. www.ento.se. 



Föreningen har också en facebookgrupp. Sök på ”Entomologiska Föreningen i Stockholm”. 
Där får man gärna tipsa om entomologiska aktiviteter.

Prenumerera på föreningens nyhetsbrev genom att gå in på http://www.ento.se/epost/ och 
fyll i din e-postadress. Som en säkerhetsåtgärd kommer ett meddelande som man måste 
svara på för att gå med. Detta meddelande fastnar tyvärr i en del övernitiska filter, så kolla i 
skräppostmappen (eller  fliken ”Kampanjer” eller ”Promotions” om du anväder gmail) om du 
inte får meddelandet inom ett par minuter.

Vi vill även passa på att påminna er om att ni kan söka föreningens stipendier med sista 
ansökningsdag 30 april, mer information finns på hemsidan. http://www.ento.se/stipendier/

Det är även dags att betala in medlemsavgiften för 2019 om detta inte är gjort 
Det görs enklast genom att betala in avgiften på 30kr till PG 5 42 13– 4. 
Eller Swish: 123 476 33 97 

Betalningsmottagare är Entomologiska Föreningen. Glöm inte att ange din egen adress och 
vad betalningen avser.

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN
I STOCKHOLM

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Organisationsnummer 802008-3641

Kontaktperson för program
och nyhetsbrev

Rasmus Hovmöller, sekreterare
rasmus.hovmoller@nrm.se



MEDLEMSINFORMATION

Den nya datalagen GDPR som trädde i kraft i somras, och vars implementering fortfarande undersöks 
i olika forum, var inte i första hand inriktad mot föreningslivet men får stora konsekvenser. Till det 
centrala hör att det ska vara begränsad tillgång till medlemsregistret och vi för inte lagra information 
om medlemmar som de inte givit medgivande till, eller spara information om tidigare medlemmar. En 
del sådan information kan dock vara av ganska vital betydelse för både kontaktknytande, kontinuitet 
och självmedvetande inom föreningen, inklusive för kontinuerlig koll både lokalt och inom SEF på 
trender i medlemsstocken. I några fall har vi också kommit ihåg att gratulera på födelsedagar…

I nuläget bevaras medlemsregistret tills vidare på en styrelsemedlems lösenordsskyddade hårddisk, 
och sållas med jämna mellanrum. Vi håller på att undersöka om vi hittar någon praktisk och säker 
onlinelagring istället. Styrelsemedlemmarna har tillgång till medlemsregistret. Medlemsregistret kan 
delas inom SEF vid särskilda tillfällen, men inte till extern part. Enligt lagen har medlemmar rätt att få 
tillgång till lagrade uppgifter om sig själv, inklusive att rätta och att låta radera dem. 

Vi vill påminna om att enligt vår förenings stadgar är man medlem tills dess man utträder genom att 
“trots påminnelse ej erlägga årsavgift under två år i följd”.

Styrelsen uppfattar det som att den som registrerar sig som medlem i Entomologiska föreningen i 
Stockholm (betalar årsavgift 2019) därmed också ger sitt samtycke till:

A) att kontaktinformation förs in i adressregistret,
B) att de entomologiska föreningarna i Sverige delar denna information sinsemellan, 
C) att man kan bli utsatt för att vid sammanställning av medlemsstatistik i mån av tillgänglig 

information kategoriseras i termer av kön, ålder, långvarighet i föreningen, och entomologisk 
specialitet. Denna sistnämnda information lagras dock inte permanent såvida man inte gett tillåtelse 
därtill.

För att underlätta föreningens arbete ber vi alltså medlemmarna att fylla i följande formulär (eller 
skriva fritt med samma innebörd) och skicka in till oss på adress Mattias.Forshage @nrm.se eller via 
brev till Entomologiska föreningen i Stockholm c/o Rasmus Hovmöller/ Enheten för Zoologi/ 
Naturhistoriska Riksmuseet/ Box 50007 / 104 05 Stocholm.

(Du kan välja att antingen gå med på den information som styrelsen kan inhämta efter bästa 
tillgängliga information (via offentliga källor och egna bedömningar) - genom att bara bocka för på 
tom plats framför respektive påstående - eller kan vilja specificera själv vilken uppgift som sparas:)

___ OK att lagra information om kön, nämligen ____________________________
___ OK att lagra information om ålder, nämligen född år _____________________
___ OK att lagra information om långvarighet i föreningen, nämligen inträdde först år ______
___ OK att lagra information om entomologisk specialitet, nämligen ____________ 
__________________________________________________________________________

Du kan också informera oss om hur vi bäst håller kontakten:
___ Önskar även fortsättningsvis föreningsinformation per post, ELLER
___ Önskar ej föreningsinformation per post utan håller mig underrättad via mailinglista, hemsida 
eller sociala medier.

(om på papper) Namnunderskrift

__________________________________________________________________________

Hoppas att ni har överseende med krånglet och gärna gör de här umbärandena för att underlätta för 
styrelsens arbete och föreningens framtid!

Mattias Forshage

Ordförande, Entomologiska föreningen i Stockholm


