AROMIA nr 3 2021

Trettioandra Svenska Entomologmötet
Orust/Tjörn 10-12 juni 2022
Till Västkustens stora öar

Bo och äta

Senast VEK var värd för ett Svenskt Entomologmöte var 2011. Då höll vi till i det inre av Västergötland med Sparresäter som bas. 2021 skulle det
varit dags igen, men Coronan lade hinder i vägen!
Men 2022 tänker vi ta oss till Bohuslän, och välkomnar intresserade entomologer till Orust och
Tjörn den 10 till 12 juni 2022. Vår bas för mötet
blir Billströmska folkhögskolan vid Stenkyrka
mitt på Tjörn.

Mötet, inklusive mat och boende på skolan, beräknas kosta 1800 kr per person. Då ingår logi fredag-söndag i enkelrum (vi har preliminärbokat 96
stycken), middag fredag och lördag, frukost och
lunch lördag och söndag samt kaffe vid lämpliga
tillfällen.
Anmälan
Anmälan senast 30 april per e-post till
sef2021@entomologklubben.se
Anmälan skall innehålla namn, adress, e-post,
tel-nr, boendeform (rum eller eget) samt eventuella
önskemål om specialkost.
Betala ingenting nu! Om vi måste ställa in mötet
meddelas detta senast en månad innan.
Kontakt
Frågor och synpunkter kan ställas till ovanstående
e-postadress eller till
Peter Nielsen, tel. 0738 16 99 66
e-post: peter.e.nielsen@vgregion.se

Tjörn och Orust uppvisar en varierad natur med
bland annat betade strandängar, vidsträckta hälloch ljungmarker och äldre små lövbestånd. Vi
hoppas att exkursionerna kommer bidra med värdefull kunskap om dessa vackra öars understuderade insektsfauna.
I samband med mötet planeras även en kurs i
fångst och identifikation av strandlevande skal
baggar. Mer information på VEKs hemsida.

Öarna i Väst

Svenska entomologmötet

10 - 12 juni 2022

Preliminärt program
Fredag 10 juni: Incheckning efter kl. 15. Någon
kvällsaktivitet och tända lampor.
Lördag 11 juni: Årsmöte i Sveriges Entomologiska
Förening. Något föredrag. Exkursioner på öarna
och kvällsaktiviteter.
Söndag 12 juni: Exkursioner på öarna.

Välkomna

till Orust/Tjörn
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Information
All information om mötet samt mer om programpunkter och exkursionsmål kommer efterhand
under våren på VEKs hemsida:
www.entomologklubben.se/sef2021
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