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Innbydelse til årsmøte 2015 

Foreningens årsmøte finner sted på Insektavdelingen, Zoologisk museum (Robert Colletts 
hus), Tøyen, tirsdag 17. februar 2015, kl. 19:00. Hovedportene til Botanisk hage er åpne 
til 21:00, så man kan møte på steintrappa i sørøstenden av Zoologisk museum. 
 
Program 

1. Valg av ordstyrer. 

2. Valg av protokollfører. 

3. Årsmelding (2014). Presentasjon av formannen. 

4. Regnskap (2014). Kort presentasjon av kassereren. 

5. Valg. Hansen, Stenløkk og Endrestøl står på valg. Hansen og Stenløkk tar gjenvalg, 
mens Endrestøl ønsker avløsning. Som nytt styremedlem foreslås Ove Sørlibråten, 
Mysen. 

6. Valg av redaktør til Insekt-Nytt redaksjonen. Anders Endrestøl har sagt seg villig til å 
fortsette. Redaktøren utvelger selv medarbeidere til redaksjonen. 

7. Hallvard Elven fungerer allerede som vår representant i Butterfly Conservation Europe 
[http://www.bc-europe.eu/], men må få årsmøtets tillit. Hallvard Elven orienterer. 

8. Trude Magnussen ble valgt inn som vår representant i Lilløyplassen naturhus sitt 
faglige råd [http://lilloyplassen.no/], samtidig som hun ble valgt inn i styret til Oslo 
Våtmarkssenter [http://www.oslovatmarkssenter.no/], som Lilløyplassen naturhus er en 
del av. Formelt må hun få foreningens tillit. Trude Magnussen orienterer. 

9. Arkivet - hva gjør vi med det? Digitaliserer det? 

10. Insecta norvegiae? Stoff til bladet uteblir, og nå er det 10 år siden siste hefte ble 
trykket. Skal vi legge ned tidsskriftet? Dette er ikke angitt i foreningens lover, så 
årsmøtet kan gjøre dette med simpelt flertall. 

11. Nye titler på styrets representanter. Det foreslåes at tittelen «formann» byttes ut 
med «leder» og «nestformann» med «nestleder». De resterende forblir uendret. Dette 
krever at vi forandrer foreningens lover, og forslag må leveres inn før 30. september året 
før for så å vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Vi tar en kort diskusjon. 
Avstemning kommer i 2016. 
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12. Papir eller digitalt? Er vi modne for den digitale tidsalderen? Open source er foreslått 
for fagtidsskriftet. Hva innebærer det? Vi begynner diskusjonen på dette årsmøtet. 

11. Foredrag ved Anna Blix fra SABIMA: «Politiske insekter - jordbruksoppgjøret og 
insektenes mulighet». 

 

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

Styrets sammensetning 2014 

Formann: Lars Ove Hansen 
Nestformann: Trude Magnussen 
Sekretær: Jan Arne Stenløkk 
Kasserer: Jon Peder Lindemann 
Styremedlem: Anders Endrestøl 
Styremedlem: Hallvard Elven 
Styremedlem: Jostein B. Engdal 
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