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Programverksamhet (arrangemang markerade med ”+” utannonserades ej i programbladet)
Programbladen omfattade januari–maj, maj–augusti och september–december. – Deltagarantal inom
parentes efter varje programpunkt nedan; liten grå text avser dokumentation online eller i tryck.
17 januari: Barrträd. – En bitande kall söndag visade Börje Drakenberg barrträd vid gamla Skogis
och i Bergianska. De köldtåligaste deltagarna belönades med picknick i solsken under de
långbarriga tallarna vid Victoriadammen. (27)
25 januari: Avarönn – en art eller flera? Lundaforskarna Mikael Hedrén och Jonatan Leo berättade
om släktskap och artbildning i Sorbus, och särskilt om avarönn och finnoxel. (BIG, E306; 32)
15 februari: Årsmöte. – Sällskapets ordförande emerita Ida Trift ledde ett långt möte där
floraväkteri och naturvårdsåtgärder diskuterades och nya stadgar antogs. Verksamhetsberättelsen
illustrerades med foton från många av årets arrangemang. (NRM, Wickmanrummet; 32)
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20 februari: Vinterbotanik. – Vandring på Djurgården (Nordiska museet, Galärkyrkogården)
med Henry Gudmundson; lavar, mossor, svampar, vanliga och exotiska träd, vinterblomster i
snön. (http://blogg.dn.se/epstein/2016/02/21/rodplistern-blommar-vid-nordiska-museet/; 21)
10 mars: Vårträff för floraväktare (se 'Floraväkteri')
16 mars: Maskrosor! – Hans Rydberg gav en översikt över grupperna i jättesläktet och en
introduktion till insamling och maskroskaraktärer, och Göran Wendt presenterade den nya boken om
de naturvårdsintressanta sandmaskrosorna. (BIG, E306; 29)
9 april: Mossexkursion – Mellanbergsravinen i Huddinge visade sig vara både artrik, relativt
lättåtkomlig och trivsam för både experter och nybörjare. Vi fick höra om kommunens arbete med
reservatsbildning och skydd, och Tomas Hallingbäck hjälpte oss förstå vad vi såg. (29)
13 april: Mossbestämningsträff – Kristoffer Hylander hjälpte oss till rätta i labbet vi fick låna av
Stockholms universitet och Tomas Hallingbäck visade ny mossnyckel och introduktionsbilder. (24)
23 april: Violer i Tyresö – Promenad i Tyreso slottspark; våren var sen, violerna ville inte slå ut,
men en hel del annat. (http://blogg.dn.se/epstein/2016/04/23/violvandring-i-den-forsenade-varen/; 22)
25 april: Gotlands flora! – Jörgen Petersson berättade om särdrag i Gotlands växtvärld och om
arbetet med utforskningen. Boken kommer ut i juni! (BIG, E306; 34)
30 april: Kolla våren i Täby – Yolanda Karlsson ledde turen i Prästgårdsängarna, med räkning av
floraväktararten backsippa i Skogberga hage, och insamling av vårtecken för Svenska Botaniska
Föreningens och Fenologinätverkets medborgarforskningsprojekt Vårkollen. (3)
3 maj. Vårkväll i Skarpnäck. – En oväntat kylig vårkväll bland vilt och tamt, med Henry G. (11)
6–8 maj: Sandmaskrosor på Öland – med Ölands Botaniska Förening. – Hans Øllgaard och Göran
Wendt höll först en kvällsgenomgång på Ölands Folkhögskola, sedan studerade vi sand- och
dvärgmaskrosor i fält under två oförglömliga dagar i strålande maskrosväder. (13/25)
7 maj: Gärdet, nybörjartur – Kristoffer Hahn ledde. Toppenväder och mycket att titta på! (4)
14 maj: Eldgarnsö – Patrik Engström ledde en välplanerad och artrik tur runt en del av ön. (10)
22 maj: Brandalsund – Rolf Wahlström visade ett av länets nyaste reservat, i perfekt väder för sandoch strandmaskrosor. Vi kunde studera violhybrider och källört och mycket annat. (30)
+ 6 juni: Snedbacken. – Den kända betesmarken i Skepptuna socken i Sigtuna var välbetad och
artrik; bitvis lyste den av korskovall på Nationaldagen. Flera hävdgynnade arter hittades (3)
11+12 juni: Floraväktarresor (se 'Floraväkteri')
19 juni: De vilda blommornas dag – 2016 tipsade Sällskapet om 18 vandringar, varav 4 egna
(Muskö med Rolf Wahlström, Älvsjöskogen med Gunnar Björndahl och Henry Gudmundson,
Bergianska trädgården med Magdalena Agestam) i 14 kommuner. (c:a 250?)
21 juni: Ekudden vid Flaten – Lång midsommarkvällspromenad med Henry Gudmundson, från
T-banan i Skarpnäck till de igenväxande ängarna och den f.d. parken där klostergemsrot och
blodbok sprider sig. På vägen studerades också åtskilliga adventiver och mossor. (13)

2(9)

+ 6 juli: Prästgårdsängarna, Snedbacken och Lejden. Dagslångt studiebesök med Mats Gothnier
från länsstyrelsen i Stockholms län i tre viktiga kulturmarker för att kolla status och diskutera
naturvårdsåtgärder. Prästgårdsängarna i Täby behöver hårdare bete (vi återfann dock ormrot och lite
av den ditflyttade älväxingen), Snedbacken i Sigtuna var välbetat, blommande och artrikt, medan
Lejden (viktig lokal för finnögontröst) detta år blivit överbetat. (9)
6 juli: Rosor i Årsta – kvällstur på Årstafältet, innan alla vildvuxna spår av det gamla ersatts av hus.
Henry Gudmundson visade både vilda, förvildade och odlade rosor. (>15 st)
7 juli: Gnagjakt! inställd p.g.a. få anmälda. Många önskade skärgårdstur nästa år!
16 juli: Stora Vika – med Nynäshamns Naturskyddsförening. – Det gamla kalkbrottet i Sorunda bjöd
på solsken, blommande knipprötter och mycket annat. Ingen apollofjäril dök upp men många
pärlemorfjärilar, och Martin Olofsson släppte ut en makaonfjäril han fött upp. (c:a 50)
11 augusti: Gärdet i sensommartid – Kristoffer Hahn ledde en nybörjarvänlig kvällstur. (6)
13-14 augusti: Vattenväxtdagar – med Bergianska trädgården. – Vi fick ihop en stor utställning av
vattenväxter, även mossor och alger, på halvön i Victoriadammen. I ett tält med luppar och
mikroskop kunde man studera t.ex. randiga rödalger. Många medverkande och lagom välbesökt!
20 augusti: ENTOMOLOGI ♥ BOTANIK! Sensommarstrosa i Nackareservatet – med
Stockholmsentomologerna. – Sandakällan besöktes på förmiddagen; dunmossa, mattlummer och
loppstarr finns lättillgängliga längs stigen (7). Efter lunch följde vi entomologerna, i år en riktigt stor
grupp som traditionellt startade från Hellas och avslutade med “nattlys” vid Snörom (40?).
21 augusti: VÄRLDENS LÄNGSTA BOKBORD på Drottninggatan i Stockholm, i rejält regn; ändå
lyckat p.g.a. trevligt sällskap av Stockholmsentomologerna. Dags att skaffa ett tält?
27 augusti: Kymlinge! – Med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg. – Norra Kymlinge, på
Järvafältet i Sundbybergs stad, återkommer i diskussioner om bostadsbyggande då här finns en
förberedd T-banestation, som aldrig tagits i bruk. Vår snabbinventering (”bioblitz”) inriktad på
kärlväxter och mossor gav inga anmärkningsvärda fynd. (10)
3 september: Krypbjörnbärsexkursion – Henry Gudmundson guidade till lokaler i Söderort, och Ulf
Ryde spred ljus över de “hopplösa” björnbärsarter som kallas krypbjörnbär. Vi såg 13 olika
‘Rubusar’, däribland både blåhallon- och hallonhybrider. Björnbär kanske går att lära sig! (8)
4 september: Bergianskas höstfest – vi hade bokbord och delade ut program. Ulla huvudansvarig.
18 september: Mossor i Tumba – Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem. – Harbrostugan och
Harbroravinen, med Tomas Hallingbäck. Främst nybörjarexkursion. (c: 25).
20 september: Krypbjörnbär i Sverige – Lundakemisten Ulf Ryde berättade om hur man genom
fältarbete, herbariestudier och DNA-analyser fått fram dagens bild av vad krypbjörnbären egentligen
är för något. Efter föredraget bestämningsövning! (BIG, E306; c:a 25)
24 september: Höstblomster på skräpmarker. – Ullnatippen i Täby ger alltid något nytt och en
septembertur dit tycks bli tradition. I år: en del rödlistade, samt peloria! (c:a 15)
2 oktober: Färgexkursion i vackert höstväder. Nedslag i Uddby kvarn & Bergholm på väg till
Vissvass i Tyresö, där Anders Erixon ledde växt- & svampfärgning uppe på berget. (c:a 10)
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12 oktober: Hur vet trädet att det är höst? Stefan Jansson berättade om trädens kalender, och
särskilt om hur hur björkar och aspar gör på hösten, och vi lärde oss också en hel del om hur
forskarna gör för att ta reda på det. (BIG, E306; c:a 30)
16 oktober: Mossornas dag – Mossornas Vänner + Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem – En
heldag i och vid Harbroravinen, där vi lånade stuga för mossutställning och annat. (c;a 50?).
14 november: Floraväkteriträff! (se under 'Floraväkteri')
17 november: Öknen blommar – När torrområdena i västra USA blommar fint reser Kerstin
Pettersson dit och fotograferar rara blommor från en för oss exotisk flora. (BIG, E306; c:a 20)
8 december: Adventsbotanik – Till årets avslutningsträff hade Patrik Engström gjort en botanisk
bildfrågetävling. Han visade också bilder från Kreta, mest orkidéer. (BIG, E306; c:a 20)

Floraväkteri
Naturvårdsverket stöder regional floraväkteriverksamhet via Svenska Botaniska Föreningen.
Sällskapet administrerar floraväkterimedlen för Stockholms och Sörmlands län. Bidragen baseras på
antalet besökta lokaler och går dels till floraväktares omkostnader för lokalbesök, dels till
gemensamma floraväkteriaktiviteter och information. Själva besöken på lokalerna och
inrapporteringen till Artportalen görs i huvudsak enskilt, men Sällskapet strävar efter att även
integrera floraväkteriet i mötes- och utflyktsprogrammet.
Floraväkteriarrangemang (de som markerats med ● utannonserades i programbladet, siffrorna i
parentes i slutet är deltagarantal):
● 10

mars: Vårträff för floraväktare (AB län) – säsongsuppstart. Jan Andersson ledde mötet,
Sebastian Sundberg från Artdatabanken presenterade Rödlistan 2015 och Mats Gothnier och Mats
Thuresson presenterade aktuella projekt. (hos Länsstyrelsen på Regeringsgatan i Stockholm: 31)
● 11–12

juni: två floraväktarresor till Ornö, Mörkö/Oaxen m.m.; Jan Andersson reseledare (16).
– 11 juni var vi på Ornö där vi floraväktade vittåtel vid Hässelmara, hittade en ny lokal för
åkerrättika vid Västergården, och letade toppjungfrulin på södra Ornö vid Sundby men utan att finna
den. På kvällen gjordes en tur till Tyresta där Henry Gudmundson visade oss en åkerkant med
åkerkulla.
– 12 juni: först till Oaxen via färja från Mörkö. Nära en bergtunnel hittades mängder av stenfrö.
Området kring norra udden hyste många kalkgynnade torrbacksarter. Bl a observerades stora
mängder slåtterfibbla, samt backtimjan. Resan avslutades i Tullgarn med dels rutlåsbräken (hittades
ej), dels räknade vi ryl-plantor vid en ny lokal nära Sörsjön.
25 juni: Idö i Norrtälje; väktarart dvärglåsbräken: endast 2 plantor sedda (torkan orsak). (2)
26 juni: Nedergårdsö utanför Ornö, i regn. Båttaxi tog oss från Gålö. Innan båten avgick
floraväktades ryl vid Gålö. Floraväktarmålen på Nedergårdsö med sin urkalk var dvärglåsbräken,
rutlåsbräken och toppjungfrulin. De två första arterna hittades ej (sannolikt pga den tidigare torkan).
Toppjungfrulin observerades men var inte lika ymnig som förra året. Åter på fastlandet: vid
Stegsholm på Gålö uppvisades åkerkulla. (7)
12 juli: Svartlöga. Rutlåsbräken observerades men mindre ymnigt än förra året. Topplåsbräken:
2 plantor. (3)
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11–14 augusti: Floraväkteriläger (D-län + SBF) – Under fyra dagar besöktes lokaler för bl.a.
piploka och fältgentiana i Katrineholm, Flen, Nyköping och Norrköping. Lägrets bas var
Kolmårdsgården. (Av ett 15-tal deltagare var 7 BSIS-medlemmar.)
● 14

november: Floraväktarmöte (AB-län). Vi gästade Miljöförvaltningen i Stockholm. Gunilla
Hjort, Nette Bygren och Karin Lönnberg tog emot oss och berättade om miljöarbetet i
Stockholms kommun: skyddsvärda växter, naturreservaten, och mycket annat. (Tekniska
nämndhuset, Stockholm; 22)
Stockholms län (AB):
Jan Andersson (Solna) samordnar floraväkteriet i Stockholms län och har ansvarat för
styrelsearbetet kring detta och kontakterna mot myndigheter som Länsstyrelsen. Den tidigare
samordnaren Kerstin Frostberg hjälper till i mån av tid och behov. 44 personer är registrerade
floraväktare.
Antal besökta lokaler: 409. Tio guckuskolokaler tillkommer; guckusko är inte rödlistad i Sverige
men vi har ett särskilt ansvar för att följa och bevara den då en stor del av EU:s förekomster
finns här. Antalet arter som floraväktats: 54 (CR, EN, VU). Flera arter, framförallt låsbräknar
har decimerats pga försommartorkan. Fältgentiana har däremot haft ett bra år. De flesta
lokalerna för fältgentiana inventerades under året.
– Ang. backsipporna vid Södertälje kanal se under “Naturvård”.
Sörmlands län:
Det löpande floraväkteriarbetet i D län bedrivs delvis inom Naturskyddsföreningens
programverksamhet. T.ex. slår Naturskyddsföreningen i Katrineholm årligen ett knappt
hektar-stort område med ett 10-tal hotade svampar och småkryp och lika många kärlväxter. Där
ordnas varje år “De vilda blommornas dag”, detta år med 9 deltagare.
Bo Karlsson (Katrineholm) har fortsatt som samordnare även detta år, men förbereder
överlämning till en efterträdare. Antal floraväktare: c:a 8-10 som rapporterar i Artportalen,
ytterligare några via samordnaren. Fynd (CR, EN, VU) har inrapporterats från 241 lokaler
(därtill 125 om skogsalm). Långtifrån alla lokaler är registrerade som tillhörande länets
ﬂoraväkteri. Det återstår mycket arbete med att rensa bort dubbletter och liknande i Artportalen,
så siffrorna är något osäkra.
– Det stora floraväkterievenemanget i D län denna sommar var lägret i Kolmården (se ovan).

Naturvård
Här följer några av årets formella och informella aktiviteter, utöver den konkreta naturvård som ofta
idkas i samband med ﬂoraväkteri.
– Backsippor vid Södertälje kanal. I februari uppmärksammade en floraväktare att ett
backsippebestånd i Södertälje delvis förstörts i samband med anläggningsarbeten. Kommunen,
Sjöfartsverket (SjV) m fl, kontaktades av floraväkteriet, som också under året arbetat vidare med
ärendet. – Bakgrunden är att SjV håller på med en stor ombyggnad av Södertälje kanal, vilket
innebär både breddning av kanalen och ändring av markanvändningen kring kanalen. Kommunen
ska bl a bygga en aktivitetspark på Slussholmen. Det finns flera bestånd av backsippa både vid
Slussholmen och på tallskogsåsen Kusens Backe intill. De skador som upptäcktes i februari hade
uppkommit vid nyanläggning av en gångväg vid kanten av Kusens backe, och det visade sig att
backsippebestånden helt glömts bort i planeringen av kanalombyggnaden. – Efter floraväkteriets
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ingripande, och de diskussioner med berörda parter som följde, flyttades backsippe-beståndet på
Slussholmen (som skulle spolierats av nämnda aktivitetspark) till Kusens backe. Förutom flytt av
plantorna besåddes också Kusens backe med backsippefrukter tagna från plantorna. Resultatet av
flytten återstår att utvärdera under 2017.
– 17 februari. Naturvårdsverket återkom till dem som tidigare haft synpunkter på ändrade
föreskrifter för Tyresta nationalpark. Sällskapet hade inga väsentliga invändningar mot det nya
förslaget, med bara smärre ändringar. Yttrandet skrevs av Bo Eknert.
– 24 juni: Sällskapet, genom Yolanda Karlsson, yttrade sig över planerad utbyggnad av
avloppsledningar i Täby, Österåker och Vaxholm. I området finns känsliga och värdefulla
naturmarker som kräver stor aktsamhet, och hänsyn behöver tas till dessa vid dragningen.
– 20 september: Sällskapets positiva remissvar till länsstyrelsen i Södermanlands län om
inrättande av Djupviksbergets naturreservat i Katrineholms kommun skrevs av Hans Rydberg.
– 29 oktober: Sällskapet yttrade sig till Stockholms läns landsting över förslag till nytt regionalt
utvecklingsprogram för Stockholmsregionen (RUFS). Konsekvenserna av den mycket stora
befolkningsökning som förutses i programmet har inte analyserats tillräckligt tydligt, och vi
saknade kopplingar till de nationella miljömålen. Bo Eknert skrev yttrandet.

Representation på externa arrangemang och samverkan
Styrelsen fortsätter arbeta för att Sällskapet ska odla kontakter på alla plan, såväl med andra
biologiska föreningar som med myndigheter, kulturföreningar och institutioner. Som framgår av
listan på programaktiviteter samarbetar vi gärna kring olika arrangemang.
Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Botaniska Sällskapet är medlem i SBF; för närvarande är
två av Sällskapets styrelseledamöter även ledamöter av SBF:s styrelse. Sällskapet har varit
representerat på flera av SBF:s arrangemang, bl.a. SBF:s årsmöte och föreningskonferens,
Botanikdagarna i Rättvik, och Valideringskonferensen i Stockholm i november. Se även under
'Floraväkteri'. – I april hjälpte vi till i SBF:s monter på Trädgårdsmässan i Älvsjö, vi informerade
om och deltog i Vårkollen och De vilda blommornas dag i vår region, och vi sprider i olika
sammanhang information lokalt om SBF (i år t.ex. vid Världens längsta bokbord 21/8).
- I år blev det inga gemensamma arrangemang eller möten med Upplands Botaniska Förening
(UBF), men vi samarbetar kring vår gemensamma tidskrift Daphne. Med Ölands Botaniska
Förening hade vi sandmaskroskurs 6–8/5. Bergianska trädgården gästade vi tre gånger (18/6,
13–14/8 och 4/9). Stockholms Entomologiska Förening sensommarstrosade vi med för tredje året,
och i år prövade vi gemensamt bokbord också (20+21/8). Nytt för året var samverkan med
Mossornas Vänner (Mossornas dag 16/10).
- Vi har återkommande kontakt med flera kretsar inom Naturskyddsföreningen (Nf) kring ‘De vilda
blommornas dag’, 2016 hölls också tre gemensamma exkursioner: 16/7 i Stora Vika i Nynäshamn,
27/8 i Kymlinge med Nf Solna-Sundbyberg och 18/9 i Harbro med Nf Botkyrka-Salem.
- Vi har löpande informationsutbyte med många andra föreningar bl.a. Botaniska Föreningen i
Västmanlands län (som också hjälper oss sprida Upplands flora). Föreningen Östergötlands Flora,
Stockholms Svampvänner, Bergianska Trädgårdens Vänner, Riksmusei Vänner.
Stockholms universitet. Under 2016 hölls flertalet föredrag på BIG (se 'Lokaler och inventarier'),
och vi har även fått låna laboratorier en kväll för mossbestämningsövningar. Vi är glada att komma
lite närmare studenterna, och vi hoppas på fortsatt samverkan till ömsesidig glädje och nytta.
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Naturhistoriska Riksmuseet (NRM). Årsmötet var det enda möte 2016 som hölls på NRM. Vi är
tacksamma för hjälp med teknisk utrustning och annat i samband med detta och andra möten. Vi har
ganska mycket kontakter inom NRM och hoppas kunna bygga upp mer samverkan med tiden.
Länsorgan. Föreningen har informationsutbyte och kontakter i olika naturvårdsärenden med
länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län (se t.ex. 6/7 och under ‘Naturvård’).
Kommuner. Under 2016 har kontakten utvecklats särskilt med Stockholm och Södertälje (se under
‘Floraväkteri’).
Inventeringsprojekt och liknande. Flera medlemmar har inventerat för Nyköpings flora,
Huddingefloran, Västerbottens läns flora, Pite lappmarks flora eller Skånes mossor, Inget regelrätt
eget inventeringsprojekt pågår men inför 2017 planeras inventeringsinsatser i Sundbyberg
(utflyktsmål, mossor och lavar) och Solna (dito, även komplettering för kärlväxter).

Information
Bland våra egna arrangemang var tre i hög grad inriktade på att visa upp föreningen:
vattenväxtdagarna och 'Världens längsta bokbord' i augusti och höstfesten i Bergianska i september.
Portohöjningar under 2015 och 2016 har gjort det för dyrt för de flesta föreningar att hålla tät
kontakt med alla medlemmar via papperspost. Under 2016 gick bara ett brev till samtliga
medlemmar (Daphne 2016:1 skickades i maj tillsammans med sommarprogrammet), men i
månadsskiftet augusti/september skickades höst/vinterprogrammet till medlemmar som inte fått det
via e-post. (Daphne 2016:2 gick ut först i januari, med årsmöteskallelse för 2017.)
Lyckligtvis når vi många via digitala kanaler, som är gratis eller nästan gratis:
– Webbsida. På vår webbsida www.bsis.org finns program och information om oss.
– E-post. Under 2016 gjordes drygt 30 allmänna e-post-utskick; vid årets slut nådde våra utskick
närmare 3/4 av Sällskapets medlemmar (och många andra).
– Facebook. Gruppen 'Botaniska Sällskapet i Stockholm' växte från 106 till 163 medlemmar. Den
används för att berätta om vad vi och andra gör, men där förs ibland också diskussioner. Både
gruppen och våra ”evenemang” (vi puffar för nästan alla våra arrangemang) är offentliga, för att vi
ska bli mer synliga. Det verkar fungera; flera nya medlemmar har först tagit kontakt via Facebook.
– Twitter. Via kontot @BSIABD, kan vi tipsa om aktiviteter (28 tweets under 2016).
Både på Twitter och Facebook har också andra berättat om oss, genom att “dela” eller “retweeta”.
Särskilt mycket syns vi när Lars Epstein, skicklig fotograf med en egen blogg på DN:s webbsajt,
följer med på våra arrangemang och berättar om dem efteråt (ibland även via Twitter).

Våra skrifter
Daphne. Sällskapets och Upplands Botaniska Förenings gemensamma tidskrift utkom 2016 med 2
häften; redaktör är Niina Sallmén, teknisk redaktör är Lena Eliasson, i redaktionen finns även
Thomas Karlsson.
Sörmlandsfloran finns fortfarande till salu och är efterfrågad.
Upplandsfloran. Under 2016 har lagret som fanns hos SBF delats; Sällskapets böcker flyttades först
från Forkarby till ett lager inne i Uppsala, och efter deras konkurs till ett nystartat företag i
Kungsängen. Detta har inneburit mycket arbete och en hel del kostnader för transporter och hyror.
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Försäljning och annan distribution har varit mindre under 2016, men Gröna Kunskapshuset i Heby,
som ordnar naturskolor och olika möten, tog hand om ett billass kartonger. Fler ‘ombud’ är
välkomna, som på olika sätt bidrar till att sprida vår fina bok!
Övriga skrifter. Sällskapet har för olika bokbord och föredrag anskaffat (eller fått ta i kommission)
en rad andra böcker, bl.a. mossfloror (Nationalnyckelns mossdelar), Den nya nordiska floran,
Upptäck blommornas värld och SBT-häftet om fjällen. Det finns också flera kvar av Daphnes
specialhäften om fibblor och soptippsflora, och enstaka exemplar av de flesta äldre Daphne-häften.
Vi har nu inga möjligheter att ta med böcker till alla möten, utan man får kontakta styrelsen och
avtala om avhämtning. – Sällskapets skrift om Stockholmstraktens lavar går fortfarande att få tag i
hos Svenska lichenologiska föreningen, som övertog lagret för åtskilliga år sedan.
Botanisk utflyktsguide för Uppland. Inriktningen är fortfarande att en guide ska publiceras digitalt
och i Daphne under några år. Detta gör det lättare att arbeta parallellt med olika områden. Under året
har Lena Jonsell arbetat vidare med Uppsala län, och material för Uppsala och Tierp ligger långt
framme, medan BSIS fick förfrågan om publicering av en inventering av Solna, och planerar att
komplettera med utflyktsmål i Solna och Sundbyberg, med sikte på ett extra häfte under 2018.

Lokaler och inventarier
Under vårterminen 2016 flyttade våra möten till ‘BIG’, Institutionen för biologisk grundutbildning
inom Stockholms universitet. Det började som en nödlösning sedan NRM meddelat att man inte
kunde låna ut Skaparverkstaden under sitt jubileumsår, men vi fick vara kvar även under hösten.
Flertalet av årets föredrag kunde därmed hållas i en riktig föreläsningssal för 72 personer med
tillgång till pentry i närheten (fikamöjligheterna är därmed bättre än på NRM, dock måste vi ha med
egen utrustning även här; för ändamålet har tre ‘dramater’ inköpts). Vi är mycket glada att vi får
fortsätta vara där även under VT 2017, då det visar sig att vi inte får komma tillbaka till
Skaparverkstaden på NRM, och vi hoppas att samverkan med BIG ska fortsätta utvecklas.
– Henry Gudmundson i Tyresö fortsätter som Sällskapets postmottagare, det mesta av inventarierna
förvaras hos ordföranden i Enskede.

Stipendier
Ingen ansökan kom in till Margit och Olof Molins fond.
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Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Stockholm, 16 februari 2017

……………………………
Magdalena Agestam, ordförande

……………………………
Bo Eknert, vice ordförande

……………………………
Karin Kjellberg, sekreterare

……………………………
Susanna Bogiatzis, kassör

……………………………
Jan Andersson

……………………………
Gunnar Björndahl

……………………………
Henry Gudmundson

……………………………
Yolanda Karlsson

……………………………
Ulla Nilsson

[Pagineringen hade blivit fel i den verksamhetsberättelse som delades ut vid årsmötet; detta är
en ny utskrift efter smärre justeringar av interpunktion, radavstånd och sidbrytningar.]
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