Botaniska Sällskapet i Stockholm
Välkommen på föredrag, exkursioner och floraväkteri, nybörjarkurs,
jakt på arter och inventering av smultronställen i Solna/Sundbyberg...
Kontaktuppgifter och lite om hur vi brukar göra på s. 4.

2017:

Artjakt i väntan på buss, tåg och båt
Hur är det med artrikedomen i kollektivtrafiken? Rapportera från
din station eller hållplats! Kan vi kora hotspots på stations- och
kommunnivå? Skriv så får du reglerna: artjakt2017@bsis.org.

Solna/Sundbyberg!
Var med och inventera växter och utflyktsmål 2017!
Kontakt: sosu@bsis.org eller någon i styrelsen (se s. 4).

Start prel. 21 mars: Nybörjarbotanik

På begäran: nybörjarcirkel i botanik!
Info: kurs@bsis.org / Gunnar Björndahl (i styrelsen).

Måndag 16 januari: Atlas

of the Aegean Flora

Arne Strid berättar om 50 år av lundensisk botanik i en artrik grekisk övärld.
Plats och tid: Stockholms universitet, BIG (se www.bsis.org/lokaler).
Föredraget börjar 18.45 i sal E 306. Förtäring från kl. 18 i foajén (1 tr. upp).
Kontakt, fikaanmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.

Torsdag 16 februari: ÅRSMÖTE



ENDAST MEDLEMMAR!

.

Välkommen att diskutera och besluta om Sällskapets verksamhet! Därutöver
blir det praktisk floristik (mer information senare). Årsmöteshandlingar
kommer på www.bsis.org (kontakta om du vill ha dem per post).

Plats och tid: BIG (se www.bsis.org/lokaler). I foajén 18.00: bli medlem om
du inte är det; sedan förtäring och mingel. Årsmötet börjar 19.00 i sal E 306.
Frågor och anmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.
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Lördag 18 februari: Kyrkogårdar

i Solna

. FÖRANMÄLAN! .

I fokus: mossor och/eller lavar (beror på vilka och hur många vi blir).
Vi letar “kyrkogårdsarter” och gör artlistor vid Solna kyrka (även på
Norra begravningsplatsen om vi hinner). Klä dig för stillastående,
kom ihåg matsäck, sittunderlag och lupp. Anmäl dig så vi kan
planera (och meddela om vi ställer in p.g.a. uselt väder).
Tid och plats: 11.30 vid kyrkogårdsgrindarna mot parkeringen. Om
vädret är bra är vi ute minst 3 timmar (men lätt att hitta hem själv!).

Anmälan: exk@bsis.org eller Hans Terelius 08-530 303 90, 070-890 4013.

Floraväkteriet
Både Stockholms (AB) och Södermanlands (D) län
välkomnar fler aktiva floraväktare! Samordnare:
AB län: Jan Andersson (070-674 68 39, jan.andersson.bio@gmail.com).
D län: Bo Karlsson (0150-39197, 070-447 81 53, bovil@telia.com).
Gemensam webbsida: www.floravakt-abd.se.
Fv-ansvarig i styrelsen: fv@bsis.org

Möte AB län prel. onsdag 15 mars 

FÖRANMÄLAN SENAST

8/3! .

Trevlig samvaro, information och planering av årets säsong; plats och
klockslag får man efter anmälan. Registrerade floraväktare får inbjudan.
Du som inte är det men kanske vill bli: kontakta Jan Andersson!

Nybörjarbotanikcirkel start prel. 21 mars - anmäl intresse för info (se s.1)

Tisdag 4 april: De

promiskuösa violerna

Thomas Marcussen från Oslo berättar
om arterna och om utforskningen av deras
genetik, släktskap och artbildning.
FÖRANMÄLAN TILL FIKA

– 3 DAGAR INNAN! .

Plats och tid: BIG (se www.bsis.org/lokaler). Samling och
förtäring kl. 18 i foajén; föredraget börjar 18.45 i sal E 306.
Anmälan + frågor: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.
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Onsdag 26 april: Sex
FÖRANMÄLAN TILL FIKA SENAST

och våld i lavarnas värld
24 APRIL! .

Mats

Wedin berättar om olika livsstilar hos svampar. Med utgångspunkt i
några lavar kända från signalarts-sammanhang (knappnålar, spiklavar och
liknande lavsvampar) ger han också en inblick i forskningens framsteg.
Tid och plats: Stockholms universitet, BIG (se www.bsis.org/lokaler).
Samling och förtäring från kl. 18 i foajén. Föredragsstart 18.45 i sal E 306.
Frågor och anmälan: Thomas Karlsson 070-546 12 04 / anm@bsis.org.

Söndag 7 maj: Vår

vid Råstasjön 

FÖRANMÄLAN SENAST

Jan Andersson, Bo Eknert och Lars Ekqvist visar växter och fåglar.
OBS matsäck (och lupp och kikare om du har)!

3 MAJ! .

Tid: start 10.00 från Arenatorget, slut senast 14. Exaktare samlingsplats
efter anmälan till exk@bsis.org eller Bo Eknert (073-766 93 08).

Lördag 13 maj (c:a 2 timmar):

Långholmen för nybörjare!
På den gröna ön under Västerbron lär vi
oss i lugn takt känna igen och namnge
10 vanliga vilda växter. Kanske ser vi också på någon växt med intressant
historia. 1,5 km vandring (lätt men backig terräng). Ingen anmälan krävs.
Samling 10.00 på Långholmssidan av Pålsundsbron (vid Sjömansskolan).
Ledare: Kristoffer Hahn, 0762–15 75 00 (ny@bsis.org).

Lördag 13 maj: Maskrosjakt!



FÖRANMÄLAN SENAST

6 MAJ! .

I fjol studerade vi dvärg- och sandmaskrosor på Öland – i år söker
vi fläck-, kärr-, ängs-, nord- och strandmaskrosor kring Nyköping
under Hans Rydbergs ledning. Heldagsexkursion, samåkning.
Anmälan/frågor: exk@bsis.org / Thomas Karlsson 070-546 12 04.
I nästa program bl.a. TRÄDVANDRING 13/6, DE VILDA BLOMMORNAS DAG 18/6..
Programidéer, synpunkter, något du vill visa? Skriv till p
 rogram@bsis.org.
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Häng med oss!
Så funkar det:



Står det inget annat är det gratis och alla är välkomna.
Vi brukar starta våra utflykter (=exkursioner) vid SL-hållplatser, eller samåka.
Lupp är bra att ha, oftast finns saker att förstora, och kikare.
Vi är ofta ute länge, och gör nästan alltid fikapaus.
Föredrag hålls nu vanligen på BIG, E 306, gatuadress Svante Arrhenius v. 20C
(se kartor och koordinater för våra inomhuslokaler på w
 ww.bsis.org/lokaler),
och vi brukar börja med fika (OBS anmäl dig − meddela om du får förhinder!)
Vill du ha info om "extra" arrangemang (exkursioner, studiecirklar etc.) −
skriv till kurs@bsis.org eller Gunnar Björndahl (i styrelsen).
Bli gärna medlem (ordinarie medlem 2017 175:- inkl. vår tidskrift Daphne;
familjemedlem utan egen tidskrift 50:-).
Plusgiro 19 60 94-7. Glöm inte meddela vems avgift det är (namn + adress)!

Kontakt::
www.bsis.org ~  i nfo@bsis.org  ~
 @BSIABD ~ Facebook

.

Botaniska Sällskapet c/o Gudmundson, Önskegången 71, 135 54 TYRESÖ
Fakturor sänds helst till kassa@bsis.org.

.

Styrelsen fram till 16/2 (alla har mailadress på formen fornamn@bsis.org,
ordf., sekr. och kassör även ordf@bsis.org, sekr@bsis.org, k assa@bsis.org):
Magdalena Agestam 08-649 15 69 (ordf.) Gunnar Björndahl 0
 70-230 54 82
Bo Eknert 073-766 93 08 (v. ordf)
Henry Gudmundson 08-712 80 45
Karin Kjellberg (sekr.)
Yolanda Karlsson 072-026 59 41
Susanna Bogiatzis (kassör)
Ulla Nilsson 08-25 07 43
Jan Andersson 070-674 68 39 (floraväkteriansvarig)
Köp Upplands flora eller bli ombud:
maila flora@bsis.org.
Vill du göra något annat för föreningen?
Prata med någon i styrelsen eller v alberedningen@bsis.org.
Prenumerera på mail (t.ex. påminnelser om aktiviteter):
medlemsinfo@bsis.org
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