
Lover for Norsk Entomologisk Forening 
 
Vedtatt på årsmøtet, Røros 3. mars 1978, med tilføyelser og endringer vedtatt på 
årsmøtet, Blindern 16. februar 1979, på årsmøtet Tøyen 12. februar 1981 og på 
årsmøtet Tøyen 18. februar 2004. 
 
§1. Foreningens formål er spesielt å fremme interessen for og studiet av entomologien 
i Norge, særlig med hensyn til landets fauna, samt å knytte kontakt mellom denne 
vitenskaps venner og dyrkere.  
Blant foreningens oppgaver for å fremme dette formål, hører utgivelsen av et 
vitenskapelig tidsskrift, utgivelsen av et medlemsblad, samt å arrangere minst ett 
medlemsmøte pr. halvår. 
 
§2. Foreningen skal også arbeide for å bevare mangfoldet av norsk insektfauna for 
ettertiden. Dette skjer gjennom registrering av truede arter og biotoper, samt områder 
av særlig vitenskapelig eller pedagogisk verdi. 
 
§3. Enhver som har interesse for entomologi kan bli medlem av foreningen. 
Medlemskap varer inntil skriftlig utmelding foreligger. Denne må være styret i hende 
innen 15. oktober for å gjelde det etterfølgende år. 
Når et medlem til tross for purringer, ikke har betalt kontingent 4 måneder etter at 
innbetalingskort er sendt ut, mister vedkommende sin stemmerett og kan av styret 
strykes som medlem. Vedkommende kan først opptas på nytt etter at gjelden er betalt. 
 
§4. Bare norske medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
Æresmedlemmer kan innvelges etter enstemmig beslutning i fulltallig styre. 
 
§5. På årsmøtet velges et styre på 7 medlemmer: Formann, nestformann, sekretær, 
kasserer og tre styremedlemmer. Styret velges for to år, slik at vekselvis 3 og 4 går ut 
av styret annet hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Samtidig velges en revisor. Årsmøtet 
oppnevner en valgkomité. 
På årsmøtet velges en redaktør og 3-5 medlemmer av redaksjonskomiteen for 
foreningens vitenskapelige tidsskrift. Redaktøren og redaksjonskomiteen velges for 2 
år, slik at vekselvis 2 og 2 går ut hvert annet år. Gjenvalg kan finne sted. 
På årsmøtet velges videre en redaktør for foreningens medlemsblad. Redaktøren 
velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Redaktøren peker selv ut sine medarbeidere 
blant foreningens medlemmer. 
Medlemmer som ikke møter, kan stemme skriftlig ved valgene, samt ved avgjørelsen 
av forslag til endring av lovene. På årsmøtet framlegger styret årsberetning og 
regnskap. 
 
§6. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet etter forslag av styret. 
 
§7. Medlemmene kan slutte seg sammen i lokale grupper. Beretning bør ved årsskiftet 
innsendes til styret. Gruppene bærer sine egne utgifter. Om nødvendig kan det søkes 
hovedforeningen om refusjon av utlegg til driften og støtte til spesielle formål. Styret 
avgjør slike søknader. 
 
§8. Forslag til endringer i lovene sendes sekretæren innen 30. september. Forslaget 
med styrets innstilling sendes medlemmene senest en måned før årsmøtet da 



behandlingen skal finne sted, samtidig med innkallingen til møtet. Til vedtak av et 
slikt forslag kreves 2/3 av de avgitte stemmene. Alle andre avgjørelser skjer ved 
simpelt flertall. Formannens (eventuelt nestformannens) stemme er utslagsgivende i 
tilfelle stemmelikhet. 


