
 
 

Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 
16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige. 

1. Årsmøtet åpnes 

2. Valg av ordfører og sekretær 
Forslag: Ordfører: Håkan Lundkvist. Sekretær: Arne E. Laugsand. 

Årsmøtet godkjenner forslaget. 

3. Valg av justeringsmenn  
Forslag: Tom Clayhills og Bengt Anderson 

Årsmøtet godkjenner forslaget. 

4. Behørig utlysning av årsmøtet 
Årsmøtet godkjenner at årsmøtet er behørig utlyst. 

5. Fastsettelse av dagsorden 
Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

6. Styrets beretning 
Gjennomgang. Se vedlagt verksamhetsberettelse. 

Det ble stilt spørsmål om hvor mange poeng som kreves for å opprettholde medlemskap 
i NCG. Det kreves 100 poeng oppsamlet innen siste år for å beholde full tilgang. 
Alternativt kan man betale en medlemsavgift på 100,- SEK som gjelder i et år fra 
innbetalingsdato. 

Det ble stilt spørsmål ved valg av PayPal som betalingsmetode, som enkelte synes er 
tungvint. Christoffer som drifter Beetlebase ønsker å beholde PayPal som 
betalingsmetode siden dette er en sikker, billig og enkel løsning å administrere. 

Det ble stilt spørsmål om livstidsmedlemskap kan være et alternativ. Dette ble diskutert 
og det ble blant annet pekt på at livstidsmedlemskap fort kan bli en økonomisk 
belastning for foreningen. Det ble derfor ikke stemt over et forslag om dette. 

Økonomisk redegjørelse er vedlagt.  

Årsmøtet godkjenner den økonomiske redegjørelsen. 

7. Revisorenes redegjørelse 
Foreningens revisorer er Roger Petterson og Torstein Kvamme. Revisorenes redegjørelse 
er vedlagt. 

Revisorene påpeker at de ikke bare har i oppgave å granske foreningens økonomi, men 
også dens virksomhet.  



 
 
Revisorene har ingen anmerkninger. 

Årsmøtet godkjenner revisorenes berettelse. 

8. Styrets ansvarsfrihet 
Årsmøtet godkjenner styrets ansvarsfrihet. 

9. Forslag om struktur innen NCG 
Et forslag til struktur innenfor NCG er presentert på Beetlebase før Årsmøtet. 
Dokumentet ble diskutert og kommentert på årsmøtet: 

Det presiseres at dette er et første utkast som må konkretiseres. 

Det ble foreslått at foreningen vinkler sitt arbeid mot naturvård. Dette ble diskutert og 
det ble notert noen kommentarer. Systemene er ulike i ulike land og dette er noe som 
NCG derfor vanskelig kan samkjøre. Dette bør være en oppgave for landenes respektive 
entomologiske foreninger. NCG sitt bidrag vil være å bidra med et solid faglig grunnlag. 

Det ble stilt spørsmål ved hvem som skal betale porto for pakker med materiale som skal 
kontrolleres av gruppeansvarlige. Det foreslås at de som sender materiale til bestemming 
hos gruppeansvarlige, legger ved returporto. 

Det ble stilt spørsmål om NCG skal produsere en nordisk katalog og hvordan dette skal 
gjøres. Det ble konkludert med at dette er en stor diskusjon som bør forberedes til neste 
Årsmøte. Det ble satt fram forslag om at styret gis i oppdrag å forberede denne sak til 
neste årsmøte. Det ble opplyst at en nordisk katalog finnes. Enumeratio vil komme på 
nett. Årsmøtet godkjenner at styret gis i oppgave å forberede en diskusjon om 
NCGs rolle i utforming og vedlikehold av felles nordisk katalog til neste årsmøte. 

10. Virksomhetsplan 2012-2013 
Virksomhetsplan er vedlagt. 

Det ble knyttet kommentarer og foreslått to endringer i dokumentet. Det ble for øvrig en 
lengre diskusjon hvor dette referat er ufullstendig. 

Det påpekes at NCG bør være helt uavhengig i forhold til artsdatabanker og andre 
institusjoner, men at man kan søke samarbeid. 

Det påpekes at NCG, hvor de fleste av Nordens fremste eksperter deltar, skal gå foran i 
nomenklatur- og katalog-arbeidet i Norden og holde høy faglig kvalitet slik at det blir 
naturlig for alle institusjoner å følge hva det nordiske fagmiljøet på Coleoptera blir enige 
om. (Dette er en selvfølge. Referentens kommentar.) 

Det er tidligere vedtatt at NCG skal følge den Palearktiske katalogen, med forbehold om 
at feil kan rettes. Det foreslås at Beetlebase endrer navn på synonym-listen til for 
eksempel ”Navn som tidligere er anvendt”. Dette fordi ikke alle navn i listene er 
gjeldende synonymer. Det understrekes at Beetlebase bør beholde alle navn i listene, 
siden løsningen som er valgt i den Palearktiske katalogen med å stryke ugyldige 
synonymer leder til forvirring og tap av informasjon. 



 
 
Det ble stilt forslag om to endringer i dokumentet. Det ble foreslått å endre teksten til: 

”Arbeta för att data från följande organisationer/grupper integreras och presenteras i 
BeetleBase: 

Norska artsportalen 

Finska skalbaggsgruppen   

DanBIF 

Svenska artportalen” 

Årsmøtet godkjenner endringene. 

11. Årsavgift 
Årsmøtet godkjenner at årsavgiften ikke endres. 

12. og 13. Valgberedningens forslag til ordfører og styremedlemmer 
Valberedningens forslag er vedlagt.  

Årsmøtet godkjenner forslaget uten endringer. 

Det ble foreslått at to ekstra styremedlemmer velges fra Danmark slik at fordelingen i 
Styret mellom landene blir lik. 

Palle Jørum ble foreslått og valgt av årsmøtet. 

Jan Pedersen som ikke var tilstede, ble foreslått. 

Årsmøtet godkjenner at styret får i oppdrag å utpeke et styremedlem til fra Danmark og 
at Jan Pedersen blir spurt først. 

14. Valg av revisorer og suppleant for to år 
Årsmøtet godkjenner gjenvalg av sittende revisorer. 

15. Valg av valgberedning og sammenkallende i denne for to år 
Årsmøtet godkjenner gjenvalg av sittende valgberedning. 

16. Øvrige spørsmål  
Lokalitet for neste årsmøte. Sverige foreslår Finland. Finland foreslår Danmark. 
Danmark anmoder Finland. Umeå foreslår Skåne, i Danmark. Årsmøtet godkjenner at 
styret gis i oppdrag å avgjøre hvor neste årsmøte avholdes. 

(Det ble etter Årsmøtet allikevel klart at det vil bli arbeidet fra dansk side for å holde 
møtet i Danmark) 

17. Årsmøtet avsluttet   
 



Verksamhetsberättelse för NCG  2011 -12 
 

 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av följande personer 

 

Ordförande Håkan Lundkvist, Sverige 

Vice ordförande Mikko Pentinsaari, Finland 

Sekreterare Stefan Olberg, Norge 

Kassör Christoffer Fägerström, Sverige 

Ledamot Frode Ødegaard, Norge 

Ledamot Ilpo Mannerkoski, Finland 

Ledamot Tom Clayhills, Finland 

Ledamot Palle Jørum, Danmark 

 

Verksamhet 
Som föreningens första år har det mesta bara fått sätta sig. Under hösten presenterades föreningens 

egna hemsida, som är självstående men samtidigt integrerad med BeetleBase. I övrigt har driften 

och utvecklingen av BeetleBase haft stor prioritet. Ett första steg har tagits till presentation av 

finska skalbaggsgruppens data i BeetleBase. Ett förslag till arbetssätt för gruppansvariga har tagits 

fram. 

 

Medlemmar 
Under vårt första år har föreningen haft 84 medlemmar. Av dessa har 43 betalat medlemsavgift, 15 

blivit medlemmar genom att skaffa poäng på BeetleBase och 26 har fått fritt medlemskap. De 

sistnämnda är främst nya medlemmar som fått ett prova-på-medlemskap i 6 månader. 

Någon satsning för att öka antalet medlemmar har inte genomförts. 

 

Möten 
Inga styrelsemöten har hållits under året. Inga medlemsmöten har hållits under året. 

 

 

Verksamhetsplan för NCG 2012 - 13 
 

 

Verksamhet 
Uppstart av taxonomisk kommitté  inom NCG.  

Driva frågan om gruppansvariga bland medlemmarna. 

Återstart av en artiklserie i Entomologisk Tidskrift för att presentera nyfynd. 

Arbeta för att data från följande organisationer/grupper integreras och presenteras i BeetleBase: 

 Norska artsportalen 

 Finska skalbaggsgruppen 
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