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Innbydelse til årsmøte 2020
Foreningens årsmøte finner sted på Insektavdelingen, Zoologisk museum, Tøyen, tirsdag 3. mars
2020, kl. 19:00. Hovedportene til Botanisk hage stenger 17:00, men man kan møte ved porten
utenfor Geologisk museum (Monrads gate). Telefoner til styret: 41312220 (Lars Ove).

Program
1. Godkjenning av innkallelse.
2. Valg av ordstyrer.
3. Valg av protokollfører.
4. Årsmelding 2019.
5. Regnskap med revisjonsrapport for 2019. Budsjett 2020.
6. Valg 2020. Følgende er på valg: Nestleder Trude Magnussen, kasserer: Ranjeni
Sivasubramaniam, styremedlemmene Per Kristian Solevåg og Hallvard Elven. Alle har sagt ja til
gjenvalg bortsett fra kasserer. Vi har dessverre ingen kandidat til kasserervervet for øyeblikket,
men Hallvard Elven vil fungere som kasserer inntil videre.
7. Valg av redaktør til Norwegian Journal of Entomology. Øivind Gammelmo har sagt ja til å
fortsette. Redaktøren utvelger selv medarbeidere til redaksjonen.
8. Varamedlemmer. Det er ønske om å få inn to varamedlemmer i styret. Dette for å styrke styret
og fordele oppgaver på flere styremedlemmer. Aya Rady (Oslo) og Lena Kristiansen (Ridabu) har
sagt ja til å stille. Begge er knyttet til Naturhistorisk museum. Disse vil på styremøter kun ha
stemmerett dersom styret ikke er fulltallig. Dette innebærer også forandring av foreningens
statutter.
9. Livsvarig medlemskap. Det er fremmet forslag om å innføre livsvarig medlemskap. Man betaler
en rund sum og blir så sittende som medlem resten av livet. Norsk Zoologisk Forening har NOK
4500.
10. Foredrag med Hallvard Elven: Insekthotell - hva er greia liksom?

Insekthoteller har blitt en dille blant både entomologer og folk flest, men forvirringen er stor!
Hvordan skal et bra hotell utformes? Hvilke insekter bruker hotellet? Hva skjer egentlig bak hotellets
fire vegger? Noen av svarene får du her.
Årsmelding og regnskap ligger på foreningens hjemmesider [www.entomologi.no].
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