Verksamhetsberättelse för Botaniska
Sällskapet i Stockholm 2013
Medlemmar
Vid 2013 års slut hade 169 medlemmar betalat sin årsavgift till Botaniska Sällskapet (198 stycken år 2012), dessutom fanns det två hedersmedlemmar och två ständiga medlemmar. 29 medlemmar förnyade därmed inte sitt medlemskap 2013. Antalet utbytesprenumerationer uppgick
till 15 (15 år 2012) och därtill fanns 8 (8 år 2012) övriga prenumeranter på Daphne (Institutioner, bibliotek).
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 21 februari 2013 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Simon Jakobsson (omval)
Till att ingå i styrelsen valdes Britta Ahlgren (nyval), Börje Drakenberg (nyval), Maya Edlund
(omval), Bo Eknert (omval), Kerstin Frostberg (omval), Per Ola Karis (omval), och Ida Trift
(omval). Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Ida Trift till sekreterare och Britta
Ahlgren till kassör.
Styrelse och övriga funktionärer
Under 2013 sammanträdde styrelsen fyra gånger (16 jan, 17 april, 4 juni, 16 okt) och var beslutsmässig vid alla dessa tillfällen. Joakim Ekman har under 2013 haft uppdraget som naturvårdsansvarig i Stockholms län.
Den 16 oktober möttes representanter för sällskapet och för Upplands Botaniska Förening för
att prata om BSIS framtida utveckling. Vi diskuterade sammanslagning, avtagande akrivitet,
eventuell nedläggning, och hur de åtaganden som sällskapet har kan övertas av UBF om det
skulle behövas. Då beslöt styrelsen också att det gemensamma floraväktarkontot skulle delas.
Föredrag och exkursioner
I samband med årsmötet den 21 februari höll ordföranden Simon Jaconsson ett föredrag om
Japans flora.
Den 11 april föreläste Carl-Adam Haeggström, tidigare professor i botanik i Helsingfors om
Ålands flora. En ny flora över den åländska arkipelagen har nyligen kommit ut, och vi fick
höra om bokens tillkomst och floran på ögruppen.
Den 26 maj hölls en Exkursion till Ängsö i Sthlms skärgård.

Den 15-16 juli hölls en resa till Östergötland med sex deltagare. Första dagen var Anders
Svensson ciceron och temat för dagen var stångfibblor (Pilosella). Ett verkligt smultronställe
var Idhults naturreservat. Den andra dagen besöktes två kalkkärr, Hagebyhöga och Örbacken,
och Kastad Kulle, och Kråkeryds naturreservat.
Den 28 juli samlades sällskapet tillsammans med tjugo personer ur allmänheten i Eriksdalslunden. Ida Trift ledde.
Den 22 september Sällskapets mest uppskattade programpunkt, adventivexkursionen till soptippar och andra ruderatområden, under ledning av Håkan Andersson. Många deltog och
många fina fynd gjordes, bland annat växte spjutvial i Kerstin Frostbergs trädgård.
Under hösten hölls inga föredrag.
Den 12 dec hölls sällskapets julmöte med föredrag och julinspirerad eftersits, och en diskussion med medlemmarna om deras syn på BSIS framtid. Nystart, nedläggning eller sammanslagning?
Stipendier
Ur Raoul Iseborgs stipendiefond delades 4000 kr ut.
Tidskriften Daphne
Daphne, som ges ut av sällskapet tillsammans med Upplands Botaniska Förening utkom 2013
med två nummer. Dessutom distribuerades Daphnes medlemsinformationsblad för våren och
för sommaren, men inte för hösten. Alexandra Holmgren var redaktör, Staffan Kihl teknisk redaktör.
Naturvårdsärenden
Botaniska Sällskapet i Stockholm har under 2013 varit engagerade i flera naturvårdsärenden,
främst uppföljningar från tidigare år. Vi gjorde en hemställan om skydd av lokal för orkidén
rödsyssla i Norrtälje kommun (belägen vid Lundås, Mellingeholm, Frötuna socken). Ett annat
ärende var en liknande hemställan om skydd av två förekomster av gulyxne i Norrtälje kommun, (vid Breviks-Bollen, Rådmansö socken och vid Igelsjön i Edsbro socken). Dessutom gjordes en hemställan om skydd av Brölundaoxbär på Brölundaberget, Söderby-Karl socken.
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