
Konstituerande Årsmöte 
 

Nordic Coleoptera Group 
 

Gudbrandsdalen, Norge, 20-21 Juni 2011. 
 

 
Närvarande: 15 medlemmar 
 
20 Juni 2011 kl. 18.00. 
 
§1 Årsmötet öppnades av interim ordförande Håkan Lundkvist. 
 
§2 Årsmötesförsamlingen valde Håkan Lundkvist som årsmötesordförande. 
 
§3 Årsmötesförsamlingen valde Johannes Bergsten som årsmötessekreterare. 
 
§4 Årsmötesförsamlingen valde Hallvard Holtung och Stefan Olberg som 

protokolljusterare. 
 
§5 Årsmötesförsamlingen biföll att årsmötet behörigen utlysts. 
 
§6 Föredragningslistan modifierades så att av de ordinarie paragraferna på årsmötets 

dagordning ströks de punkter (7-9) som inte är relevanta förrän efter ett års 
verksamhet, förvaltning och revisorsgranskning. Paragraf sju, antagande av 
föreningens stadgar, tillfördes dagordningen.  

 
§7 De i förväg utskickade förslagen på föreningens stadgar antogs med följande 

modifikationer (bilaga 1): 
 

Stadgeparagraf 3. ”Det ska eftersträvas en jämn fördelning av 
styrelserepresentanter mellan de nordiska länderna. Den utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare och kassör, samt äger rätt att ytterligare adjungera 
personer till styrelsen fram till nästa årsmöte.”  

 
Stadgeparagraf 6: ”Förslag och motioner till årsmötet…”.  
Stadgeparagraf 6: ”Årsmötet skall hållas årligen helst på sommarhalvåret.” 
Stadgeparagraf 6: årsmötesdagordning paragraf 9 ”motioner och propositioner”.  

 
Stadgeparagraf 9 sista ordet materialet ändras till ”föreningens tillgångar”.  

 
Stadgeparagraf 7 (Ny). Val av styrelse Medlemmar har rätt att utöva sin rösträtt 
för personval vid årsmötet eller genom förhandsröstning till valberedningen. 
Godkänd förhandsröstning skall vara skriftlig och valberedningen tillhanda senast 



1 vecka i förväg. Medlem kan vara anonym, men skall vara identifierbar för 
valberedningen. Valberedningen ska skicka ut inkomna och egna förslag i 
samband med årsmöteskallelsen. Val skall ske med sluten omröstning. 

 
§8 Årsmötesförsamlingen fastställde verksamhetsplanen enligt den text som på 

förhand skickats ut (bilaga 2) samt det som beslutades under övriga frågor (§15).  
 

§9 Medlemsavgiften beslutades av årsmötesförsamlingen bli 100 SEK. 
 

§10 Till ordförande valdes Håkan Lundkvist.  
 
§11 Till övriga poster i styrelsen valdes Stefan Olberg, Frode Oedegaard, Christoffer 

Fägerström, Palle Jörum, Tom Clayhills, Ilpo Mannerkoski och Mikko Pentisaari. 
 
§12 Roger Petterson och Torstein Kvamme valdes som revisorer.  
 
§13 Arne Laugsand valdes som revisorsuppleant.  
 
§14 Sven Lennartsson (sammankallande) och Per-Kristian Solevåg valdes till 

valberedningen.  
 
§15 Under övriga frågor diskuterades föreningens kommande verksamhet och 

årsmötesförsamlingen gav styrelsen nedanstående uppdrag.  
 
Mötet ajournerades till 19.00 nästa dag. 
 
Mötet återupptogs 21 Juni 2011 kl. 19.00.  
 
§15 Styrelsen gavs i uppdrag att utforska möjligheterna och formerna för ett 
(forts) samarbete med norska Artsdatabanken.  
 

Styrelsen gavs i uppdrag att gå vidare med gruppansvariga på beetlebase och att 
utforska hur modellen kan vidareutvecklas samt hur unga Coleopterologer kan 
stimuleras att ta sig an nya grupper som för tillfälligt saknar gruppansvariga. 

 
Styrelsen i uppdrag att i samspråk med finska representanter sondera om menyer, 
text mm ska översättas till finska, och om behov finnes för andra nordiska språk. 
Det finns inget stöd bland medlemmarna för att i dagsläget ändra språket till 
engelska.  

 
Styrelsen gavs i uppdrag att ordna nästa årsmöte och årsmötesförsamlingen 
föreslog Öland eller Skåne i slutet av Maj eller början av Juni. 

 
Styrelserepresentanten Stefan Olberg gavs i uppdrag att skriva ihop en notis till 
svenska och norska entomologiska tidskrifter om mötet och om föreningens 
bildande.  



 
Styrelsen gavs i uppdrag att utforska hur ett samarbete mellan beetlebase och 
databasutvecklingen för samlingsobjekt som leds av Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm (DINA, Specify) kan utformas på bästa sätt.  

 
Årsmötet avslutades kl. 20.30.  
 
Föreningen Nordic Coleoptera Group har bildats!  
 
Kvällen avslutades med att Johannes Bergsten, Sven Lennartsson, Stig Lundberg och 
Roger Pettersson presenterade diverse pågående skalbaggsprojekt.  
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NORDIC COLEOPTERA GROUP 

 

STADGAR 

§ 1. Föreningens målsättning 
 Föreningen är ideell/nonprofit och öppen för alla. Syftet är att främja intresset för skalbaggar i Norden. 

Föreningen skall: 

• Samarbeta med och i den mån det är möjligt stödja lokala och nationella föreningar i Norden rörande 
frågor om skalbaggar. 

• Uppmuntra dess medlemmar till publicering i befintliga tidskrifter. 
• Främja utbyte av information om skalbaggar mellan medlemmarna genom att driva hemsidan BeetleBase. 

• Arbeta för att träffar anordnas där skalbaggsintresserade från Norden och övriga länder kan träffas och 
utbyta erfarenhet. 

§ 2. Medlemskap 
 Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift eller vid en av styrelsen beslutad mottjänst i 

föreningens intresse. Medlemskapet gäller ett år från dess att avgiften inkommit till föreningen. Avgift 
för medlemskap beslutas av årsmötet. 

 Medlem, som skadar eller motarbetar föreningens intressen, eller bryter mot de etiska regler som är 
fastställt av de nationella entomologiska föreningarna i Norden kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

 Medlem, som inte betalt medlemsavgift eller inte fullgjort sin del av beslutad mottjänst, anses ha utträtt 
ur föreningen. Medlem skall av föreningen meddelas i god tid innan ett medlemskap löper ut. 

§ 3. Sty re lsen  
 Föreningens ärenden handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, och ytterligare 

minst 3 ledamöter. Den utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt äger rätt att 
ytterligare adjungera personer till styrelsen fram till nästa årsmöte. Det ska eftersträvas en jämn 
fördelning av styrelserepresentanter mellan de nordiska länderna. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst tre ledamöter är 
närvarande. Möten kan hållas både som fysisk träff men även som konferens över telefon, internet eller 
på liknande lämpligt tekniskt sätt. 

§ 4. Revision 
 Föreningen skall ha två revisorer och en revisorsuppleant som väljs på årsmötet på vardera ett år. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.  

§ 5. Räkenskaper 
 Styrelsen skall föra räkenskaper, vilka ska vara avslutade den 31 december årligen. 
 Föregående års räkenskaper skall för granskning överlämnas till revisorerna senast den sista februari, och som 

skall avge revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 6. Årsmöte 
 Årsmötet skall hållas årligen helst på sommarhalvåret. 
 Kallelse till årsmöte kan ske genom e-post eller liknande minst tre veckor i förväg. 
 Förslag och motioner till årsmötet bör i första hand postas på föreningens diskussionsforum, där det kan 

diskuteras av föreningens medlemmar. Det går också att skicka förslaget till styrelsen brevledes eller via e-
post. Förslag skall komma föreningen tillhanda senast en månad innan mötet. 



 

Vid årsmötet skall följande ärende behandlas: 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
3. Val av justeringsmän för årsmötet. 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Motioner och propositioner 
10. Fastställande av verksamhetsplan 
11. Fastställande av årsavgift och budget 
12. Val av ordförande på ett år 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen med en mandattid på två år 
14. Val av två revisorer jämte en suppleant på två år 
15. Val av två i valberedning och sammankallande i denna på två år 
16. Övriga frågor 
17. Årsmötets avslutande 

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet. 

§ 7. Val av styrelse 
 Medlemmar har rätt att utöva sin rösträtt för personval vid årsmötet eller genom förhandsröstning till 

valberedningen. Godkänd förhandsröstning skall vara skriftlig och valberedningen tillhanda senast 1 
vecka i förväg. Medlem kan vara anonym, men skall vara identifierbar för valberedningen. 
Valberedningen ska skicka ut inkomna och egna förslag i samband med årsmöteskallelsen. Val skall ske 
med sluten omröstning. 

§ 8. Ändring av stadgar 
 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte, varvid ändringsförslaget skall ha bifogats kallelsen. 

För beslut om ändring krävs 2/3 majoritet. 

§ 9. Föreningens upplösning 
 Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske på årsmöte med 2/3 majoritet. Föreningens 

tillgångar, både i form av ekonomiska tillgångar såsom producerat material och information på internet, 
skall då tillfalla den nationella förening inom Norden som gör anspråk på detta, samt som av styrelsen 
bedöms mest lämpad att ta hand om föreningens tillgångar.  

 

Gudbrandsdalen, Norge 2011-06-21 



Nordic Coleoptera Group  
 
 
För att utveckla kunskapen om skalbaggar i Norden så måste vi ta tillvara på alla möjligheter till 
utbyte av kunskaper med varandra. Det kan ske på många olika sätt, vanligen genom tidskrifter och 
böcker men även genom möten där vi kan diskutera arternas ekologi, bestämningskaraktärer och de 
senaste fynden. För att främja sådana möten vill vi starta Nordic Coleoptera Group. 
 
Redan från starten av BeetleBase så var önskan att deltagare från hela Norden skulle ingå. Arterna 
känner inte till några fasta nationella gränser, så varför ska vi? Coleopterologer från hela Norden 
inbjuds därför att bli medlemmar i nätverket. 
 
Vad skall då Nordic Coleoptera Group göra och stå för?  
 
”Utbyta kunskap om nordisk coleopterologi och se till att den 
förmedlas bland medlemmarna” 
 
Ett möte kan ske på flera sätt men traditionellt har dessa skett genom fysiska träffar. Genom 
BeetleBase har vi sett att möten över internet är minst lika viktiga och utvecklande på ett sätt som 
är svårt att uppnå genom fysiska möten. Databasen BeetleBase kommer att ha en central roll i 
föreningen, och genom föreningen kommer vi att kunna fortsätta utveckla den till en ännu bättre 
samlingspunkt. Hemsidan bygger på viljan att dela med sig av information och kunskap, något som vi 
tycker är mycket viktigt. Att publicera sina fynd och tankar på internet anser inte vi motverkar 
publicering i de lokala och nationella tidskrifterna. Tvärtom kan mer information insamlas innan 
publicering, som höjer artikelns värde. Det är vår förhoppning att vi genom föreningen kommer att 
t.ex. kunna återuppta den i Sverige saknade årsrapporten i Entomologisk Tidskrift. 
 
”Sköta driften av BeetleBase” 
 
Bidragande orsaker till beslutet att lämna över driften av BeetleBase till en förening har varit att få en 
lösning på två smärre problem; dels att få täckning för de kostnader som finns i samband med driften, 
dels att öka deltagandet på BeetleBase. Trots att det snart gått ett år sedan diskussionen fördes 
angående bristen på deltagande på BeetleBase, går arbetet med inmatning i databasen fortfarande på 
lågvarv. Vi föreslår därför att det system som där diskuterades ska genomföras i någon form, men 
beslut om detaljerna i detta lämnar vi till det formerande mötet i juni 2011. I grunden handlar det om 
följande: Vem som helst kan få ett konto på BeetleBase där man har tillgång till databasen, men inte 
dess PDFer. Full tillgång får man genom att betala en medlemsavgift som då gäller under ett år, eller 
genom att aktivt delta med information till databasen. Detaljerna i detta lämnar vi över till den 
kommande styrelsen att besluta. 
 
Observera åter att BeetleBase kommer att fungera som vanligt för icke medlemmar men utan tillgång 
till PDFer. 
 
De kostnader vi har idag för att driva BeetleBase är främst webhotel och domännamn, vilket drar 914 
SEK/år. För närvarande har vi utnyttjat 35% av det utrymme vi betalar för, men vi måste ta med i 
beräkningarna att detta utrymme kan komma att behöva utökas med ökad kostnad som följd. 
 
”Anordna ett årligt möte någonstans i Norden” 



 
Det är också en önskan att vi inom föreningen kommer att anordna fysiska träffar, kanske i samband 
med årsmötet, där vi med gemensam kunskap kan inventera något förbisett område inom Norden 
och/eller anordna föredrag eller workshops. 
 
När drar vi igång? 
Föreningen kommer snarast att starta med en interimistisk styrelse bestående av Håkan Lundkvist, 
Christoffer Fägerström, Niklas Franc, Mikael Sörensson, Palle Jørum, Frode Ødegaard samt två 
deltagare från Finland, för närvarande Tom Clayhills och Ilpo Rutanen. Vi kommer att fungera som 
styrelse fram till årsmötet, som är den egentliga starten för föreningen. Årsmötet/starten kommer att 
hållas i slutet av juni 2011, förslagsvis i Jämtland/Norge eller någon annan plats som föreslås. 
 
Fram till dess kommer Christoffer Fägerströms PAYPAL-konto fungera som föreningens. 
 
Alla ska känna sig välkomna till denna chans att vara med och påverka utvecklingen för 
coleopterologin i Norden. 
 


