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Verksamhetsberättelse för Botaniska
sällskapet i Stockholm 2007

Medlemmar
Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar
och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 13 och därtill
fanns 7 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner).
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 15 februari 2007 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Ida Trift (omval på denna post), och att ingå i styrelsen
utsågs Samuel Johnsson (omval), Tor Jonzon (omval), Lennart Karlén (omval), Kerstin
Frostberg (omval), Joakim Ekman (omval), Staffan Kihl (omval), Sture Nordmark
(omval), Anders Svenson (omval) samt Martin Schmalholz (nyval) och Margareta
Danielsson (nyval). Till revisorer valdes Christina Flint (omval) och Hans- Erik Wanntorp
(nyval). Till revisorssuppleanter valdes Rikard Sundin(omval) och Gabriel Ekman (nyval).
Styrelsen har sedermera utsett Tor Jonzon till vice ordförande, Lennart Karlén till kassör
och Kerstin Frostberg till sekreterare för verksamhetsåret 2007.
Årsmötet lyckades inte hitta några personer som var villiga att åta sig uppdraget som
valberedning. Istället uppdrogs åt styrelsen att rekrytera en valberedning. Detta har
styrelsen misslyckats med, trots ansträngning.
Styrelsen
Under 2007 sammanträdde styrelsen fem gånger och var beslutsmässig vid samtliga tillfällen. Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.
Joakim Ekman har under 2007 haft uppdraget som naturvårdsansvarig åt Botaniska
Sällskapet, Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan och Lennart Karlén för
medlemsregistret.
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Möten
Fem medlemsmöten hölls under året:
Torsdagen den 15 mars
Samspel fauna och flora
Joakim Hansen berättade om sin forskning om samspel mellan fauna och flora i vissa
flador i Roslagen. Martin Schmalholz presenterade huvuddragen i sitt doktorandprojekt,
dvs. om betydelsen av mikrotopografi vid skapandet av refugier i samband med olika typer
av ekologiska störningar med särskild tonvikt på mossrefugier i boreal kulturskog.
Torsdagen den 19 april
Växter på Afrikas horn
Föredraget hölls av Mats Thulin
Torsdagen den 8 november
Linnés levande blomster — Örjan Nilsson
Örjan Nilsson, författare till boken Linnés blomster samt tidigare chef för Linnéträdgården
och Linnés Hammarby, berättade om ett urval av de vildväxande växter som Carl von
Linné inventerade, examinerade, systematiserade och beskrev.
Torsdagen den 22 november
Väntare, sparare och lagrare - strategier i öknen — Ida Trift
Att lagra vatten, spara på vatten eller vänta på vatten kräver olika saker av växtformen. Var
lagrar man vatten bäst; i stam eller blad? Föredraget illustreras med bilder från de
nordamerikanska Sonora- och Mohaveöknarna, och från den Sydafrikanska Karoon.

Torsdagen den 6 december
Smultronställen i nationalstadsparken — Lars-Gunnar Bråvander
Lars-Gunnar Bråvander, universitetslektor, har på Djurgårdsförvaltningens uppdrag gjort
ett förslag till skötselplan för Stockholms nationalstadspark och delgav åhörarna exempel
på några smultronställen han träffat på under detta arbete.
Exkursioner
Söndagen 13 maj - Linnés Hammarby
För att fira Linnés 300 års-jubileum besöktes Linnés Hammarby. Gården köpte Linné 1758,
när han var professor i Uppsala, och där tog han emot studenter för privatundervisning ute
på den hälsosamma landsbygden.

2

3

3

4

Lördagen 2 juni - Stor låsbräken
Riktad floraväktarexkursion i den norduppländska skogen med Peter Ståhl som guide,
kännare av floraväktararten stor låsbräken (Botrychium virginianum). Arten återfanns på ett
par kända och en ny lokal. Under exkursionen deltog 8 personer.
Söndagen 17 juni - Vilda blommornas dag
Svenska Botaniska Föreningen inbjuder varje år till De Vilda Blommornas Dag. Under
samma dag arrangeras vandringar i Norge, Finland, Island och Danmark inklusive Färöarna
och Grönland. En handfull exkursioner leddes av styrelsemedlemmar. Olyckligtvis var
vädrets makter sällsynt avogt inställda denna dag.
Söndagen 8 juli - Nyckling av gräs, halvgräs och tågväxter (repris)
Ida Trift tog sig an personer med ambitionen att fräscha upp sina kunskaper i artbestämning
av stråväxter. Exkursionen utgick från Botaniska institutionen.
Söndagen 19 augusti – Jubileumsexkursion i nationalstadsparken
Botaniska Sällskapet i Stockholm firade sitt 125-årsjubileum år 2007. Det firades med en
exkursion á la 1882 i Nationalstadsparken. Gammaldags klädsel och tidstypisk utrustning
anbefalldes. Exkursionen utgick från Botaniska institutionen och deltagarna var 9 till
antalet.
Lördag 15 september - Adventivexkursion
Ett 30-tal personer deltog hela eller delar av den som vanligt innehållsrika dagen. Då man
tvangs ge upp pga mörker hade bl a blåfläder beskådats utanför Uppsala.
Projekt
Försäljningen av Sörmlands Flora
Boken Sörmlands Flora, tryckt i 4 000 exemplar, har sålts från och med november 2001. Så
sakteliga försäljs de 120 exemplar av boken som behölls vid överlåtelsen av osålda böcker
till SBF år 2005.
Upplandsfloran
Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt
Upplands Flora som drivs fristående och inleddes 1991. Botaniska Sällskapet representeras
i ledningsgruppen av Joakim Ekman och Lennart Karlén som sitter i styrgruppen i
egenskap av distriktsledare.
Databasen stängdes efter 2005. Författandet av själva boken pågår. Den beräknas kunna
utkomma inom något år, förutsatt att finansieringen kan lösas. Botaniska Sällskapet
administrerar fondmedel som ska användas för att slutföra projektet.

4

5

Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne
Daphne nr 1/2007 utkom i början av januari 2008. Under året har förberedelser för ett
jubileumsnummer, alltså nr 2/2007, gjorts. - Brist på manus är ett konstant bekymmer
vilket livligt beklagas av styrelsen som fortlöpande tillsammans med redaktören överlägger
hur villiga skribenter ska kunna aktiveras och tidskriftens innehåll berikas.
Floraväkteri
Under 2007 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. Ambitionen är att Artportalen, som ständigt förbättras, ska användas 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 2007.

Stockholm i februari 2007
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