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Innbydelse til årsmøte 2021 

Foreningens årsmøte finner sted tirsdag 2. mars 2021, kl. 19:00 og holdes på Zoom. Invitasjon med 

Zoom-link blir sendt på e-post til medlemmene før møtet. Telefoner til styret: 41312220 (Lars Ove), 

41540366 (Trude) og 98041103 (Hallvard). 

Program 

1. Godkjenning av innkallelse 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av protokollfører 

4. Årsmelding 2020 

5. Regnskap med revisjonsrapport for 2020. Budsjett 2021 

6. Valg 2021. Lars Ove Hansen ønsker å trekke seg fra ledervervet men ønsker å fortsette i styret 
og kan ta rollen som nestleder. Trude Magnussen har sagt seg villig til å stille som kandidat til 
ledervervet. Ove Sørlibråten har sagt ja til ny periode som styremedlem. Marius Filomeno Maurstad 
ønsker å trekke seg som styremedlem men er villig til å stille som varamedlem. Lena Kristiansen har 
sittet som varamedlem i et år, men har sagt seg villig til å tre inn som styremedlem for et år. 
Foreningen har ikke hatt valgt kasserer i 2020. Hallvard Elven (styremedlem, ikke på valg) har 
vikariert som kasserer men ønsker ikke å fortsette med dette. Marianne Hansen har fungert som 
revisor de seneste årene og har sagt seg villig til å gå inn i styret og stille som kasserer. For å unngå 
for mange personer på valg samtidig foreslås det at ny kasserer stiller for 1 år i denne omgang og 
deretter eventuelt for nye 2 år ved neste årsmøte. 
 

7. Valg av redaktør til Insekt-Nytt. Anders Endrestøl har sagt ja til å fortsette. Redaktøren 
utvelger selv medarbeidere til redaksjonen. 

8. Foredrag med Trude Magnussen: Fjærdraktens skjulte mangfold. Fuglenes fjærdrakt er 
tilholdssted for en helt egen og rik fauna av parasitter. En viktig gruppe blant disse er fuglelusene, i 
ordenen Phthiraptera. De er små, vingeløse insekter som tilbringer hele livet på vertsfuglen, og som 
har ført til en rekke artige spesialiseringer. I foredraget forteller Trude om et nylig oppstartet 
artsprosjekt på fuglelus. Hun vil gå nærmere inn på disse spesialiseringene, i tillegg til evolusjonen og 
diversiteten av denne hittil dårlig kjente gruppen i Norge. 

Årsmelding og regnskap ligger på foreningens hjemmesider [www.entomologi.no]. 

Styrets sammensetning 2020 

 Leder: Lars Ove Hansen Sekretær: Marius Filomeno Maurstad  

 Nestleder: Trude Magnussen Kasserer (vikarierende): Hallvard Elven 

 Styremedlem: Ove Sørlibråten Varamellem: Lena Kristiansen 

 Styremedlem: Per Kristian Solevåg Varamellem: Aya Rady 
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