Verksamhetsberättelse för Botaniska
Sällskapet i Stockholm 2012
Medlemmar
Vid 2012 års slut hade 198 medlemmar betalat sin årsavgift till Botaniska Sällskapet (216
stycken år 2011), dessutom fanns det två hedersmedlemmar och två ständiga medlemmar.
Arton medlemmar förnyade därmed inte sitt medlemskap 2012. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 15 och därtill fanns 8 övriga prenumeranter på Daphne (Institutioner,
bibliotek).

Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 23 februari 2012 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Simon Jakobsson (nyval)
Till att ingå i styrelsen valdes Maya Edlund (nyval), Britta Ahlgren (nyval), Margareta Danielsson (omval), Börje Drakenberg (nyval), Joakim Ekman (nyval), Bo Eknert (omval),
Kerstin Frostberg (omval), Lenn Jerling (omval), Per Ola Karis (nyval), Stella Malmgren
(nyval), och Ida Trift (omval).
Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Ida Trift till sekreterare, Maya Edlund
till kassör och vid ett extra årsmöte i samband med julmötet 6 dec utsågs Regina Lindborg
och Anders Telenius till valberedning.

Styrelse och övriga funktionärer
Under 2012 sammanträdde styrelsen fem gånger och var beslutsmässig vid fyra tillfällen.
Joakim Ekman har under 2012 haft uppdraget som naturvårdsansvarig i Stockholms län,
men Hans Rydberg och Bo Eknert som adjungerade i Sörmlands län. Alexandra Holmgren
har varit redaktör för Daphne. Den tekniska redaktören för Daphne har varit Staffan Kihl,
som även varit ansvarig för hemsidan. Lennart Karlén har ansvarat för medlemsregister
och utskick.
Den 25 oktober möttes representanter för sällskapet och för Upplands Botaniska Förening
för att prata och låta sig inspireras av varandras verksamhet. Vi diskuterade medlemstillströmning, en utflyktsdel till Upplands flora, floraprojekten och deras avkastning, floraväkteri, utvecklingen av Daphne och möjligheterna till samarrangemang. Mötet gav
mersmak och kommer förhoppningsvis att följas av fler.

Föredrag och exkursioner
I samband med årsmötet den 23 februari höll Johan Nilsson ett föredrag om den nya artportalen, som ArtDatabanken och den norska motsvarigheten Artsdatabanken har arbetat
med. Sällskapet fick veta mycket om hur version 2 fungerar.
Den 22 mars föreläste Ingemar Herber om arbetet med Huddingefloran som nu har pågått
i tio år.Ett urval intressanta mossor och kärlväxter presenterades, med deras status och
trender i Huddinge.
Den 19 april höll Bo Eknert ett föredrag om de små partier med sandstäpp som finns på
Österlen i Skåne. De sandstäppslokaler på Österlen som beskrevs var naturreservaten Vitemölla strandbackar, Kumlan, Degeberga backar men också Kiviks marknadsplats.
Den10 juni samlades sällskapet tillsammans med trettio personer ur allmänheten för att
söka vackra och underhållande växter i Eriksdalslunden. Ida Trift ledde promenaden som
startade vid gamla BP-skylten och avslutades vid näsduksträdet.
Den 24 juni reste sällskapet till Norrpada skärgård under ledning av Börje Drakenberg. Vi
besökte Gummaskär, Idskär och Norrpada Storskär, och ett kort strandhugg på Vidinge.
Ekursionen till Ekolsunds arboretum den 9 sept blev inställd, tyvärr dök några deltagare
ändå upp och fick skåda fågel istället.
Den 15 sept. Sällskapets mest uppskattade programpunkt, adventivexkursionen till soptippar och andra ruderatområden, under ledning av Håkan Andersson.
Den 6 dec hölls sällskapets julmöte med ett föredrag om "Växter i konsten" av Ida Trift.
Sällskapet fick se närmare på kända och mindre kända konstverk där konstnären hade ansträngt sig för att ge växterna och växtälskarna personlighet. I samband med decemberträffen hölls ett kort extra årsmöte.

Projekt
Försäljningen av Upplandsfloran fortskrider. Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening har under året diskuterat vad ett eventuellt överskott från försäljningen ska användas till, samt möjligheterna att göra en utflyktsdel som komplement
till Upplands Flora.

Tidskriften Daphne
Daphne, som ges ut av sällskapet tillsammans med Upplands Botaniska Förening utkom
2012 med två nummer, som planerat. Dessutom distribuerades Daphnes medlemsinformationsblad för våren och för sommaren. Alexandra Holmgren har varit den nya redaktören

Naturvårdsärenden
Botaniska Sällskapet i Stockholm har under 2012 varit engagerade i flera naturvårdsärenden. Det
gällde bland annat en hemställan om skydd av Brölundaoxbär på Brölundaberget, Söderby-Karl
sn, Norrtälje kommun, en hemställan om skydd av lokal för orkidén rödsyssla (röd skogslilja) i
Norrtälje kommun och en hemställan om skydd av två förekomster av gulyxne i Norrtälje kommun.
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