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Verksamhetsberättelse för Botaniska
sällskapet i Stockholm 2008
Medlemmar
Vid 2008 års slut hade Botaniska sällskapet 266 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar
och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 13 och därtill
fanns 9 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner, bibliotek).
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 28 februari 2008 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Ida Trift (omval), 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), Martin Schmalholz (omval) och Margareta Danielsson (omval). Till revisorer
valdes Christina Flint Celsing (omval) och Mora Aronsson (nyval). Till revisorssuppleanter
valdes Ingemar Herber (nyval) och Gabriel Ekman (omval). Styrelsen har sedermera utsett
Tor Jonzon till vice ordförande, Lennart Karlén till kassör och Kerstin Frostberg till
sekreterare för verksamhetsåret 2008.
Till valberedning utsågs Lars-Erik Liljelund (sammankallande) och Lars-Gunnar
Bråvander.
Styrelsen
Under 2008 sammanträdde styrelsen sex gånger och var beslutsmässig vid fem tillfällen.
Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.
Joakim Ekman har under 2008 haft uppdraget som naturvårdsansvarig åt Botaniska
Sällskapet, ensam till december då Martin Schmalholz åtog sig den södra delen av AB-län,
Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan samt fungerat som teknisk redaktör för
Daphne, och Lennart Karlén har ansvarat för medlemsregistret.
Möten
Olika program anordnades enligt nedan:
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Torsdagen den 28 februari, årsmöte
Erik Ljungstrand berättade och visade bilder från en synnerligen innehållsrik, intressant
och äventyrlig resa till ögruppen Spetsbergen.
Torsdagen den 13 mars
Ett planerat besök på Artdatabanken i Uppsala, med föranmälan, blev tyvärr inställt pga för
få deltagare.
Torsdagen den 27 mars
Svartöga (Thunbergia alata) och dess släktingar samt deras intrikata samspel med
pollinatörer presenterades av Agneta Julia Borg
Torsdagen den 17 april
Else-Marie Friis presenterade sin forskning om fossila växter från kritatiden och
illustrerade med häpnadsväckande bilder som åstadkommits med högteknologiska metoder.
Torsdagen den 23 oktober
Malin König berättade om erfarenheter kring ängsbräsmans pollinationsbiologi, utifrån det
faktum att oktaploida och tetraploida individer attraherar olika insektsarter som
pollinatörer. Frågan var: Kommer detta att leda till att arten splittras?
Torsdagen den 6 november
Den färgstarka Vivi Täckholm, botanist, författare, Kairobo och mycket annat, har 2008
fått sin biografi skriven av journalisten Beata Arnborg som besökte oss och berättade om
”professor Vivis” liv och gärning.
Torsdagen den 27 november
Livia Wanntorp tog sig an en presentation av det stora och variationsrika släktet Hoya av
vilket åtskilliga medlemmar blivit omtyckta krukväxter, mycket tack vare sin tålighet och
sina ofta utsökta blommor.
Torsdagen den 11 december
På försök introducerades en ny programform, ”Kom och visa dina egna bilder”, med den
enda begränsningen att presentationen fick ta högst 10 minuter. Det visade sig vara en god
idé, flera presentatörer visade intressanta bilder av såväl blommor som botanister, innan de
närvarande samlades kring en julinspirerad buffé och umgicks till sena kvällen.
Exkursioner
På grund av tidigare nedslående erfarenheter av deltagandet i juli-aktiviteter beslöt
styrelsen detta år att avstå från sådana.

Torsdagen den 1 maj – Vårblommor på kyrkogårdar i Sigtuna och Vallentuna
kommuner
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Ett tiotal deltagare samt exkursionsledaren Anders Svenson mötte upp och gjorde en
rundtur till Odensala, Husby Ärlinghundra, Skepptuna, Lunda och Orkesta kyrkogårdar.
Bland annat sågs ett enormt och dekorativt bestånd av sibirisk nunneört i Odensala, och den
just på kyrkogårdar gärna förekommande ängsvårlöken i Lunda.
Söndagen 1 juni - Blomsterpicknick vid Sandemars strandängar
Sex deltagare och ledaren Ida Trift avnjöt senvårs- och försommarväxter på ängs- och
hagmark samt strandängar.
Söndagen 15 juni –De 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. Detta år var vädret
lyckligtvis lagom varmt och torrt.
Söndagen 10 augusti – Finnögontröst och fältgentiana
Artrika naturbetesmarker i Täby kommun besöktes. Fem deltagare kunde konstatera att
fältgentianan lyste med sin frånvaro, och finnögontrösten verkade ha ett dåligt år på likalen,
med endast ett tjugotal iakttagna exemplar.
Lördag 13 september - Adventivexkursion
Ett 25-tal personer, varibland likt tidigare år några långväga gäster, deltog hela eller delar
av den som vanligt innehållsrika dagen med Anders Svenson som guide. Edstippen i
Upplands Väsby samt en f d kompost invid Botaniska trädgården i Uppsala var dagens
huvudsakliga mål. Bymålla och en liten planta av cherimoya var några av de rariteter som
sågs.
Projekt
Försäljningen av Sörmlands Flora
Boken utkom hösten 2001 och försäljningen har sedan flera år överlåtits till Svenska
Botaniska Föreningen samt i viss mån av Botaniska Sällskapet.
Upplandsfloran
Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt
Upplands Flora som hittills drivits fristående och inleddes 1991. Databasen stängdes efter
2005. Botaniska Sällskapet har i ledningsgruppen representerats av Joakim Ekman och
Lennart Karlén. Numera sker arbetet huvudsakligen i redaktionskommittén där Anders
Svenson och Joakim Ekman ingår. Floran beräknas komma ut hösten 2010. Stora delar av
projektets ekonomiska hantering, vari ingår administration av fondmedel, ombesörjs till
Botaniska Sällskapet.
Under året har styrelsen vid flera tillfällen diskuterat möjligheterna att så småningom
åstadkomma någon form av botanisk utflyktsguide för Uppland, eftersom själva floran inte
planeras innehålla en sådan.
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Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne
Daphne utkom med tre nummer under 2008 och nummer 2/08 kom i januari 2009, vilket
betyder att utgivningen är på väg att komma i fas, med två nummer per år. - Brist på manus
är ett ofta återkommande bekymmer vilket livligt beklagas av styrelsen som fortlöpande
tillsammans med redaktören överlägger hur villiga skribenter ska kunna aktiveras och
tidskriftens innehåll berikas. Att tidskriften utkommer i färg kan vara något som lockar
flera av de fotointresserade att skriva och som också i betydande grad ökar Daphnes
läsvärde.
Floraväkteri
Under 2008 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. Avsikten är att all hittills insamlad data ska läggas in i portalen.
Länsstyrelsen i Uppsala län fortsätter att visa ett uppmuntrande intresse för floraväkteriets
insatser på artbevarandets område.
Stipendium
Malin König fick årets stipendium ur Margit och Olof Molins fond för sin forskning om
samspel mellan former av ängsbräsma och vissa insekter i mellersta Sörmland. Hon
redovisade sina resultat på en av höstens föredragskvällar (se ovan).
Ekonomi
Botaniska Sällskapets ekonomi missgynnas av vikande medlemsantal, ökade
tryckkostnader och finanskrisen. Styrelsen har under året ständigt haft de ekonomiska
problemen för ögonen. Den tyngsta utgiften, Daphne, är inte möjlig att komma undan, då
tidskriften jämte föredragskvällar, exkursioner och naturvård (floraväkteri och besvarande
av naturvårdsremisser) utgör Botaniska Sällskapets huvudsakliga verksamhet och för en del
medlemmar deras enda kontakt med föreningen.
I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för år 2008.
Marknadsföring
Under 2008 har styrelsen låtit ta fram en väska och en ruskvädershatt med sällskapets
logotyp. Färgen är svart med silverfärgat tryck. Föremålen går att köpa vid
föredragskvällarna och via hemsidan till ett pris av 100 kr för hatt, 120 för väska och 200 kr
för båda, vilket i stort sett motsvarar självkostnadspris. Avsikten är att göra reklam för
Botaniska Sällskapet.

Stockholm i februari 2009
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