Vårprogram 2018
Norrlands entomologiska förening

Årsmöte
Söndagen den 11 mars kl 13.00
Härmed kallas du som medlem till 2018 års årsmöte
för Norrlands entomologiska förening! Årsmötet
kommer inledas med ett föredrag av Per Ruth som
berättar om biodling. Därefter blir det fika och sedan
årsmöte där vi bland annat beslutar om
sommaraktiviteter 2018. Efter årsmötet blir det bokoch prylauktion.
Samling: kl 13:00 övre entrén (lokal Laxen),
SLU Umeå
Ansvariga: Andreas Garpebring 070-325 21 93, agarpebring@hotmail.com
och Roger Mugerwa Pettersson 070-392 90 11, roger.b.pettersson@slu.se

UBR – Umeå Bug Race!
Lördagen den 7 april kl 10.00
Efter succén med UEFF (Umeå Entomologiska FilmFestival) är
det dags för NEF att parasitera på nästa akronym: UBR – Umeå
Bug Race. Precis som namnet antyder handlar det om att tävla i
entomologi. Man tävlar i lag om minst två personer om att under
två timmar hitta så många representanter från olika insektsfamiljer
som möjligt. Start och målgång sker vid Arboretum norr/Baggböle
herrgård. Efteråt käkar vi lunch o går genom resultatet.
Samling: kl 10:00 på parkeringen vid Baggböle herrgård
Ansvariga:
Ylva Nordström, 070-597 78 03 nordstrom.ylva.erika@gmail.com
Andreas Garpebring 070-325 21 93, agarpebring@hotmail.com

Deep South till Bonkaland - Vårexkursion
Lördag-söndag 26–27 maj
Helgen 26-27:e maj gör vi en långexkursion i sydlig
riktning till några lokaler med sydländsk prägel kring
Ljungans nedre lopp och mynning i havet strax söder om
Sundsvall i Medelpad. Vi besöker den lilla ön
Klampenborg i Svartviksfjärden, kommunalt reservat med
fin lövskog med bland annat alm och lönn. Ett antal
skalbaggar har här sin nordligaste kända lokal i landet och
ön inbjuder till studier av parasitsteklar och flugor. Vi
besöker även de båda fågelsjöarna Mingen och
Skrängstasjön som med sin rika vegetation och fina läge i
det uråldriga kulturlandskapet inbjuder till insektsstudier.
Övernattning kommer att bokas lokalt.
Obligatorisk föranmälan senast 10:e maj för bokning av bäddar. Se till att ha giltiga pass.
Samling: kl 09:00 lördag 26:e maj utanför KBC, Umeå universitet
Anmälan till: Roger Mugerwa Pettersson, 070-392 90 11, roger.b.pettersson@slu.se

Föreningsinfo
Hemsida och Facebook-sidor
Kolla in föreningens hemsida på www.norrent.se. Har du facebook kan du även
besöka och gilla vår sida på www.facebook.com/Norrlands-EntomologiskaFörening-215073375185627/ och gå med i vår grupp på
www.facebook.com/groups/327054894040368/.
Medlemsavgift 2018
För att betala medlemsavgift för 2018 sätter du in 100 kr på föreningens
plusgirokonto 46 52 88 – 9. Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen senast.
Teckna en prenumeration på Entomologisk tidskrift och Yrfän!
Entomologisk tidskrift är en vetenskaplig tidskrift om insekter och Yrfän är den
mer populärvetenskapliga varianten på samma tema. Båda tidskrifterna ges ut av
Sveriges Entomologiska förening. En årsprenumeration på Entomologisk tidskrift
kostar 350 kr och Yrfän 200 kr för fyra nummer. Dessutom finns ett paketpris på
500 kr för båda tidskrifterna. Prenumeration tecknas genom att man betalar in
prenumerationsavgiften på postgiro 6 60 47-2. Ange att det gäller prenumeration på
ET/Yrfän och glöm inte namn och adress. Se mer på www.sef.nu.

