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Verksamhetsberättelse för Botaniska
Sällskapet i Stockholm 2010
Medlemmar

Vid 2010 års slut hade Botaniska sällskapet 222 (242 år 2008) betalande medlemmar, 2 hedersmedlemmar och 2 ständiga medlemmar samt två ej betalande funktionärer. 14 medlemmar förnyade inte
sitt medlemskap 2010. Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 13 och därtill fanns 9 övriga
prenumeranter på Daphne (institutioner, bibliotek).
Årsmöte

Sällskapets årsmöte hölls den 25 februari 2010 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Ida Trift (omval), och att ingå i styrelsen valdes Tor Jonzon
(omval), Kerstin Frostberg (omval), Joakim Ekman (omval), Staffan Kihl (omval), Sture Nordmark
(omval), Anders Svenson (omval)), Martin Schmalholz (omval), Margareta Danielsson (omval),
Jessica Lindgren (nyval) och Björn Ringselle (nyval). Till revisorer valdes Christina Flint Celsing
(omval) och Mora Aronsson (omval). Till revisorssuppleanter valdes Ingemar Herber (omval) och
Gabriel Ekman (omval). Styrelsen har sedermera utsett Sture Nordmark till vice ordförande, Martin
Schmalholz till kassör och Kerstin Frostberg till sekreterare för verksamhetsåret 2010.
Till valberedning utsågs Patrik Engström och Lars-Gunnar Bråvander.
Styrelsen

Under 2010 sammanträdde styrelsen sex gånger och var beslutsmässig vid fem tillfällen. Styrelsen
har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.
Joakim Ekman och Martin Schmalholz har under 2010 haft uppdraget som naturvårdsansvariga åt
Botaniska Sällskapet, Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan samt fungerat som teknisk
redaktör för Daphne, och Lennart Karlén har ansvarat för medlemsregistret.
Möten
Styrelsen har under året tyckt sig märka en svag ökning av antalet besökare vid föredragskvällarna
och hoppas att denna tendens ska bestå.
Olika program anordnades enligt nedan:
Torsdagen den 25 februari, årsmöte
Det levande odlingslandskapet i Europa
Margareta Ihse
Rumänien, speciellt Transsylvanien, kan fortfarande uppvisa enastående natur- och kulturvärden i
form av stora områden med välbevarat jordbrukslandskap. Margareta Ihse som berättade och visade
bilder, bl a från Botiza, är professor i ekologisk geografi vid Stockholms Universitet.
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Torsdagen den 25 mars
Växternas latinska namn – en anekdotflora
Ida Trift
” Ett föredrag bestående av en samling lösryckta exempel på grammatik, felaktigheter och historia
belyst med foton på arterna” löd Ida Trifts presentation i programmet.
Torsdagen den 15 april
Ängs- och hagmarker i Huddinge
Richard Vestin
En presentation av skyddade ängs och hagmarker i Huddinge, där man strävar att bevara eller
återställa inte minst de botaniska värdena. Föredraget syftade också till att förbereda deltagarna för
besök i de aktuella markerna vid Botaniska Sällskapets exkursion den 13 juni 2010.
Torsdagen den 28 oktober
Svampåret 2010, det bästa i mannaminne?
Pelle Holmberg
Livet som botanist och svampkännare skildrades av författaren och folkbildaren Pelle Holmberg.
Omkring 25 deltagare.
Torsdagen den 18 november
Mystiken kring botanisten och trädgårdsdirektören Eric Ragnar Sventenius: Var han
mytoman?
Ulf Swenson
Personhistoria i ett spännande föredrag med många bilder hölls av Ulf Swenson från Naturhistoriska
Riksmuseet som i sitt arbete kommit i kontakt med Sventenius’ liv och verk. Föredraget lockade ett
25-tal åhörare.

Torsdagen den 9 december
Årets bilder – medlemmarnas kväll
”Kom och visa dina bilder” har varit ett uppskattat inslag under ett par år och kombinerades nu med
demonstration och provsmakning av litet ovanligare exotiska frukter som Ida Trift svarade för. Detta
år kom ett 20-tal personer som avslutade kvällen med samkväm vid ett julinspirerat buffébord.
Exkursioner
Söndagen 16 maj – Henry Gudmundson
Exkursion till Kungshatt
12 deltagare inställde sig denna vackra men blåsiga vårdag för att bedriva floraväkteri i kollektiv
form. Målarter var raggarv och knölvial som tidigare uppgivits för ön. Knölvialen kunde återfinnas,
växande i ett område bökat av vildsvin.
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Söndagen 13 juni – Richard Vestin
Gömsta äng i Huddinge
13 deltagare infann sig i det vackra försommarvädret. Exkursionen var en uppföljning av
föredragskvällen den 15 april.
Söndagen 20 juni – De vilda blommornas dag

Lördagen 7 augusti – Hans Rydberg
Näsberget i Björnlunda
Möjligen bidrog det trista vädret till att begränsa deltagarantalet, endast 4 personer ställde upp.
Lördag 11 september – Adventivexkursion
Ca 25 personer, varibland likt tidigare år flera långväga gäster, deltog hela eller delar av den som
vanligt innehållsrika dagen, med Anders Svenson som guide.
Bland mängder av intressanta fynd på Edstippen i Upplands Väsby noterades oljedådra, kvastmålla
och svartkummin samt smal amarant, vit amarant och toppamarant. I Uppsala besöktes flera lokaler
och där sågs på ruderatlokaler bl a pilgrimsveronika och de inhemska men så gott som försvunna
(åtminstone i Uppland) arterna åkerranunkel, råglosta och kransborre. Fynden finns redovisade i
Artportalen.
Projekt
Försäljningen av Sörmlands Flora
Boken utkom hösten 2001 och försäljningen har sedan flera år överlåtits till Svenska Botaniska
Föreningen, och har även i viss mån skötts av Botaniska Sällskapet.
Upplandsfloran
Årets stora händelse! Den 20 november släpptes Upplands flora efter en 20-årig projekttid.
Huvudförfattare är Lena Jonsell. Många av Botaniska Sällskapets medlemmar har på olika sätt
bidragit till bokens tillkomst, exempelvis genom medverkan i projektgruppen och
redaktionskommittén, genom uppgifter som distriktsansvarig, som bidragsgivare, som inventerare
mm. Dessa har fått gratisexemplar av boken. Floran kommer nu att säljas huvudsakligen via
Svenska Botaniska Föreningen. Priset exkl porto är 320 kr. Boken har mottagits positivt och håller
mycket hög kvalitet. Sammanställning av en utflyktsguide för Uppland, ett önskemål som Botaniska
Sällskapet aktualiserat vid flera tillfällen, har initierats, och en arbetsgrupp förbereds f n. Svenska
Botaniska Föreningens botanikdagar sommaren 2011 kommer att gå av stapeln i Uppland (Biskops
Arnö) med anledning av den nyutkomna floran.
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Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne
Daphne utkom med ett nummer under 2010. – Tillgången på manus har varit acceptabel och nr 2
beräknas komma ut i januari 2011. Tyvärr är utgivningen mycket kostsam i förhållande till
sällskapets intäkter, men då Daphne för många medlemmar är den mest intressanta fördelen med
medlemskapet har dess utgivning och utformning under 2010 ändå inte ifrågasatts inom styrelsen.
Styrelsen har under året gjort ansträngningar att finna en efterträdare till den avgående redaktören,
tyvärr hittills utan resultat.
Floraväkteri
Under 2010 har arbetet med att bevaka lokalerna för de mest hotade kärlväxterna i Sverige fortsatt i
Södermanlands, Stockholms och Uppsala län. För Stockholms län ansvarade Anders Svenson, för
Sörmlands län ansvarar Bo Karlsson och för Uppsala län Kerstin Frostberg. Artportalen innehåller
numera en floraväktarmodul som nu är i full funktion i AB- och D-län medan C-länets lokaler läggs
in under vintern 2010-2011.
Stipendium
Styrelsen har inte utlyst något stipendium under 2010. Intresset bland presumtiva sökande har
olyckligtvis varit lågt under en följd av år.
Ekonomi
Styrelsen har under året ständigt haft de ekonomiska problemen för ögonen. Den tyngsta utgiften,
Daphne, är knappast möjlig att komma undan. Styrelsen har under 2010 beslutat föreslå en höjning
av medlemsavgiften med 25 kr till 175 kr vilket förmodas medföra en intäktsökning i
storleksordningen 5 000 kr per år. Det sedan flera år vikande medlemsantalet är ett ständigt
bekymmer.
I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för år 2010.
Naturvård
Under senhösten 2009 aktualiserades ett ärende rörande exploatering av ett område på Örsten, ett
tilltag som ur botanisk synvinkel är ytterst tvivelaktigt. Som remissorgan har Botaniska Sällskapet
tillkännagivit sin tveksamhet till förslaget.
Botkyrka kommun har remitterat sitt förslag till naturvårdsplan till oss och i ett svar författat av
Martin Schmalholz påtalades som enda synpunkt behovet att systematiskt arbeta med frågor kring
restaurering och vård av ängsmarker.
Marknadsföring
Hatt och väska med sällskapets logotyp, vilka togs fram under 2008, har under året funnits i lager
för försäljning till medlemmar. Hatt och väska delas också ut till föredragshållare.
Genom förmedling av Pelle Holmberg har Botaniska Sällskapet, företrätt av ordföranden Ida Trift
och redaktören Hans Rydberg, och dess verksamhet visats upp i TV4:s morgonprogram den 3 juni
2010. Där pushades förstås också för Sörmlands flora och den kommande Upplands flora.
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