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Verksamhetsberättelse för Botaniska
sällskapet i Stockholm 2005

Medlemmar
Vid årets slut hade Botaniska sällskapet 315 medlemmar. Antalet utbytesprenumerationer
uppgick till 12 och därtill fanns 9 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner).
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 19 februari 2005 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets styrelse valdes Sofia Wikström (ordförande, omval), Ida Trift (vice
ordförande, omval), Ingemar Herber (kassör, nyval), Kerstin Frostberg (sekreterare,
omval). Till övriga ledamöter valdes: Lennart Karlén (omval), Joakim Ekman (omval),
Göran Odelvik (omval), Staffan Kihl (omval) och Sture Nordmark (omval) samt Anders
Svenson (omval). Till revisorer valdes Christina Flint (omval) och Ulrika Manns (omval).
Till revisorssuppleanter valdes Niklas Lönnell (nyval) och Rikard Sundin(omval). Årsmötet
utsåg Mora Aronsson (sammankallande) och Ebbe Zachrisson till valberedning.
Styrelsen
Under 2005 sammanträdde styrelsen sex gånger och var beslutsmässig vid samtliga tillfällen. Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.
Joakim Ekman har under 2005 haft uppdraget som naturvårdsansvarig åt Botaniska
Sällskapet, Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan och Lennart Karlén för
medlemsregistret. Ingemar Herber har representerat Botaniska Sällskapet i Projekt
Upplands Flora.
Möten
Sex medlemsmöten hölls under året:
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I samband med årsmötet den 24 februari 2005 höll Gabriel Ekman ett föredrag om en resa i
Petjoro-Ilychreservatet på den europeiska sidan av Uralbergen i Ryssland och visade bilder
av områdets fanerogamer och vegetation.
Den 17 mars 2005 berättade Mariette Manktelow om sina studier av fågelpollination hos ett
antal släkten i Amerika, alla med spektakulära och för pollinatörerna anpassade blommor.
Den 14 april 2005 fick Sällskapet besök av Siri Lundström som informerade om det av
Naturvårdsverket initierade arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för att bevara hotade
arter av växter och djur.
Den 27 oktober 2005 var det dags för Åsa Tysk, från föreningen Gesneriasterna, att dela
med sig av sin kunskap om Saintpaulian, en blyg regnskogsblomma som blivit kändis på
våra fönsterbrädor.
Den 16 november 2005 berättade Helena Höglander om algblomning i Östersjön, en
företeelse på gott och ont, vilken uppmärksammats allt mer de senaste somrarna.
Den 8 december 2005 visade Ida Trift bilder och berättade om ett par resor i sydvästra
USA:s ökenområden under 2005, med tonvikt på kaktéer vilka markant sätter sin prägel på
miljön.
Exkursioner
Under sommarhalvåret anordnades 6 exkursioner.
Dessutom medverkade Botaniska Sällskapet i blomsterpromenader inom det allnordiska
arrangemanget ”De vilda blommornas dag” den 19 juni 2005, då 12 vandringar
anordnades inom vårt område.
Floran vid Ekolsunds slott, där många införda arter förvildats, förevisades den 14 maj
2005 av Anders Svenson. Antalet deltagare uppgick till 7.
En exkursion med övernattning på vandrarhem anordnades den 5-6 juni 2005 till Örskär
där Lars-Gunnar Bråvander guidade på den kalkrika ön, där gölgroda och en mängd
fågelarter berikar naturupplevelsen för de 16 deltagarna.
Henry Gudmundson visade området vid Kappsta på Lidingö för en handfull deltagare på
kvällen den 28 juni 2005.
Den 11 september 2005 var det äntligen dags för den alltid välbesökta
adventivexkursionen, ledd av Anders Svenson. Även detta år fanns ett 30-tal entusiaster
på plats. Första anhalt var liksom 2004 Edstippen i Upplands Väsby, och efter besök på ett
par lokaler i Uppsala avslutades den innehållsrika dagen, efter solens nedgång, i Haninge
kommun.
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Exkursionssäsongen skulle ha avslutats med lavar i alléer vid Penningby slott i Norrtälje
kommun, förevisade av Åsa Dahlkild. På grund av att ingen kom inställdes promenaden.
Projekt
Försäljningen av Sörmlands Flora
Boken Sörmlands Flora, tryckt i 4 000 exemplar, har sålts från och med november 2001.
Försäljningen sker fr o m 2005 huvudsakligen genom Svenska Botaniska Föreningen dit
oförsålda exemplar överlåtits gratis. Botaniska Sällskapet har därigenom befriats från
administrations- och lagringskostnader. Sällskapet har behållit drygt 100 exemplar av
boken för egen försäljning.
Upplandsfloran
Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt
Upplands Flora som drivs som ett fristående projekt, vilket inleddes 1991. Botaniska
Sällskapet representeras i ledningsgruppen av Ingemar Herber, som även handhar
projektets ekonomi. Även Joakim Ekman och Lennart Karlén sitter i styrgruppen i
egenskap av distriktsledare.
År 2004 var den sista inventeringssäsongen. Visst kvalitetssäkringsarbete har genomförts
2005 samtidigt som författandet av själva boken accelererat. Den beräknas kunna utkomma
om kanske 2 år, förutsatt att finansieringen kan lösas.
Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne
Två omfångsrika nummer utkom under året, nr 1 om floraväkteriet och de väktade arternas
aktuella status, dels nr 2 om hökfibblor i Mälarlandskapen. Nr 1 kunde tryckas genom
ekonomiska bidrag med tillsammans 45 000 kr som sällskapet tacksamt mottagit från de tre
aktuella länsstyrelserna. Detta nummer har distribuerats till dessa länsstyrelser och alla
kommuner i området.
Floraväkteri
Under 2005 har arbetet med att bevaka lokalerna för de mest hotade kärlväxterna i Sverige
fortsatt i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län, samt i de delar av Västmanlands län
som hör till Uppland. För Stockholms län ansvarade Anders Svenson. För Sörmlands län
ansvarar Bo Karlsson och för Uppsala län Kerstin Frostberg. Artportalen har tagits i bruk
för inrapportering av besök på floraväktarlokaler, men en hel del återstår att göra innan full
funktion uppnås.
Ekonomi
Botaniska Sällskapets ekonomi är god. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för
år 2005.
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Övrigt
Stora delar av Botaniska Sällskapets arkivalier har under året placerats i arkivfack hos
företaget Safe Box.
Inget stipendium utdelades 2005, i avsaknad av ansökningar. En detaljerad uppdatering av
de olika fondernas ekonomiska status och mall för uppföljning har framtagits under året.
Ett ämne som återkommande behandlats vid styrelsemötena är kvalitetssäkringen av
rapporterna i Artportalen för kärlväxter vilken från och med 2004 börjat användas av ett
stort antal botanister. Sorgligt nog har denna kvalitetssäkring ännu ej funnit sin form men
behovet därav har visat sig vara trängande.
Under 2005 har styrelsen ingående diskuterat olika sätt att vitalisera föreningens
sommaraktiviteter.
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Stockholm i februari 2006

Sofia Wikström

Ida Trift

Kerstin Frostberg

Ingemar Herber

Sture Nordmark

Joakim Ekman
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