Botaniska Sällskapet i Stockholm

Vårprogram 2020 - uppdaterat 9 maj
 älkommen att delta, gamla och nya medlemmar och andra intresserade!
V

I programbladet annonseras framför allt exkursioner och föredrag. Vi gör också annat:

Vi ordnar kurser
(endast för medlemmar!)
Vad vill du lära dig? Bokat i vår:
introduktionscirkel kärlväxter.

Vi inventerar – t.ex. .SOSU.

Dokumentation av växter
och botaniska utflyktsmål.
Även för nybörjare!

Floraväkteriet bevakar hotade växter och växtmiljöer, och bidrar till den

biologiska mångfalden, året om. Nya floraväktare är alltid välkomna! Vill
du vara med på länets mejl-sändlista, kontakta resp. samordnare:
Jan Andersson för AB län (se 13/2) och Eva Grusell för D län (se 16/3).

Häng med på tur med kort varsel! Håll utkik efter tips i mejlutskick och

på Facebook. En del kunniga botanister tar gärna med sällskap när de ändå går ut
(t.ex. Henry Gudmundson i styrelsen). – Vill du ha korta lättgångna turer i sakta
mak, gärna dagtid vardagar? Leta  P
  -märkt! Kontakt: p@bsis.org.

Var med och hjälp Upplands flora nå fler läsare!
Vill du köpa, bli ombud, veta mer, rekvirera fler böcker?

Kontakta flora@bsis.org, Ulla Nilsson 08-25 07 43
eller Jan Andersson (fv@bsis.org).

Praktisk information + mer kontaktuppgifter på s. 4. Fråga gärna, allt ryms inte i bladet!

Torsdag 13 februari: Floraväktarmöte (AB län)

Covid 19-information:

Säsongsuppstart i Stockholms län. Planering, utrustning, Artportalen, mm.
Tid: Samling
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vad hände sen? Och vad gör en Floraväktare? Tid och plats: 19.00-20.30,
Boo-salen i f d Boo Kommunalhus, Kommunalv. 2 bv, SL-hpl Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.

inställda!

2020-02-06

Programblad 2020:1 (februari till maj)

1(4)

BOTANISKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

inställt!
Lördag den 9 maj: Minneberg revisited …om pandemiläget tillåter!
19 april 2014 gjordes ett minnesvärt besök i Minneberg (rapport på hemsidan); vi
hoppas att årets återbesök bjuder på något senare arter bl.a. av violer.
Samlingsplats: T Alvik, östra uppgången, ovanför trapporna.
Tid: 11.00. Ledare: Henry Gudmundson henry@bsis.org (hem: 08-712 80 45).

uppskjutet! …om pandemiläget tillåter!

Måndag 11 maj: Täby prästgård – kultur och blomster
(guidningen arrangeras tillsammans med STF Södra Uppland)

Kvällsvandring i Prästgårdsmarkerna, gammalt kulturlandskap med rik flora och
många fornlämningar, med naturgeograf Bo Eknert och Yolanda Karlsson (ekolog
Täby kommun). Vi lär oss se spåren av äldre markanvändning. Har vi tur
blommar den ovanliga rosa formen av backsippa.
Tid och plats: Start 18.00 vid hpl Täby Kyrkby (östra sidan av Roslagsbanan).
Hela turen är c:a 5 km. OBS fikapaus! Kontakt: Yolanda (072-026 59 41).

inställt!

Lördag 16 maj:  BMD  Röda stugan i Älvsjö  SE WWW.BIOMFDAG.SE!
(Biologiska mångfaldens dag; lokala arrangörer Älvsjö miljöråd m.fl.)
Kontakt BSIS: Henry Gudmundson & Magdalena Agestam (se styrelsen).

Söndag 17 maj: Maskrosdag i Sörmland

 BEGRÄNSAT ANTAL!

Temadag med Hans Rydberg. Fullbokad (man kan anmäla sig till reservlista).
Kontaktperson: Anders Erixon (073-025 09 55) anders@bsis.org.

Genomförs ev. i någon form

Fredag 22 maj:  BMD  Nackareservatet

 SE WWW.BIOMFDAG.SE!

(Biologiska mångfaldens dag; lokal huvudarrangör Stockholms stad)
Kom med du också och visa upp Sällskapet och naturen för stora och små!
Kontaktperson BSIS: Anders Erixon anders@bsis.org (073-025 09 55).

Längre fram:
Genomförs ev. i någon form:

Söndag 14 juni: De vilda blommornas dag – se www.bsis.org/DVBD
Skärgårdsexkursioner med Anders Erixon (se styrelsen)
prel. Hasselö/Eknö/Harö 31 maj och Utö 4 juli
Programförslag och synpunkter alltid välkomna - bäst till program@bsis.org.
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Så funkar det:
Sällskapet arbetar helt ideellt. Ju fler som bidrar i verksamheten,
desto mer kan pågå samtidigt och desto roligare kan vi ha.
Välkommen du också!

…om pandemiläget tillåter!
Står det inget om medlemskap, avgift eller anmälan är alla välkomna,
deltagandet är gratis, vi genomför oavsett väder. Kolla tid och mötesplats noga!
Behövs bil samåker vi. Om våra föredragslokaler: www.bsis.org/lokaler.
Bli gärna medlem! Ordinarie medlemskap inkluderar vår tidskrift Daphne;
ordinarie årsavgift är 200:-, familjemedlem med samma adress 50:-.
Plusgiro 19 60 94-7. Glöm inte meddela vems avgift det är (namn + adress)!

Föreningens adresser:
Botaniska Sällskapet c/o Gudmundson, Önskegången 71, 135 54 TYRESÖ
E-post/mejl: info@bsis.org. Fakturor sänds till kassa@bsis.org.
Styrelsen fram till 30 mars 2020 (mejladresser fornamn@bsis.org):

Magdalena Agestam (ordf.)
Jan Andersson 070-674 68 39 (v. ordf.)
Yolanda Karlsson 0720-26 59 41 (sekr.)
Måns Persson 073-588 22 27 (kassör)

Bo Eknert 0737-66 93 08
Anders Erixon 0730-25 09 55
Henry Gudmundson 08-712 80 45
Lennart Iselius 070-885 92 83
Birgitta Sang 073-892 48 63

Adressändringar, utskick: medlemsinfo@bsis.org
Mer kontaktuppgifter och info på vår webbsida www.bsis.org
Facebook-sida: “Botaniska Sällskapet i Stockholm” ~ Twitter: @BSIABD
VILL DU LÄRA DIG MER?
kurs@bsis.org → studiesamordnare Lennart Iselius (styrelsen)
+ Gunnar Björndahl (070-230 54 82, leder nybörjar- och stråväxtkurser)
mossor@bsis.org (styrelsen: Måns Persson)
lavar@bsis.org (styrelsen: Lennart Iselius)

SOSU. = projekt Solna/Sundbyberg: sosu@bsis.org, Lars Ekqvist 070-220 61 37

BD21 = Botanikdagarna 2021. Sällskapet anordnar, vill du bidra? bd21@bsis.org
FLORAVÄKTERI AB+D län:
www.floravakt-abd.se

FV-ansvarig i styrelsen:
fv@bsis.org (Jan Andersson)

Vill du inte ha ditt programblad? Ge bort eller sätt upp! - Alla som prenumererar på våra
mejlutskick får programbladen digitalt, och de senaste programbladen finns alltid på
www.bsis.org/PROGRAM. Pappersprogram i brevlådan får bara medlemmar som vi
inte når via mejl (utom när vi ändå måste skicka pappersbrev t.ex. med Daphne).
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