Hej kära medlem!
Det här brevet är ett litet livstecken från Sällskapets styrelse. Det kommer på papper till er
(numera ganska få) som vi inte når via e-post och andra elektroniska kanaler, digitalt till övriga.
Med brevet följer årsmöteskallelse för 2019 och utlysning av stipendier från Raoul Iseborgs
minnesfond (separata blad), och några får dessutom inbetalningskort.
Under 2018 fick flera av Sällskapets stöttepelare pausa sitt engagemang (p.g.a. sjukdom eller
annat), och mot slutet av året märktes det i verksamheten. Visserligen var det många aktiviteter
i september, floraväkteriet på bra i båda länen och Gunnar Björndahls studiecirklar genomfördes
planenligt, men höstens mosscirkel kom inte igång, det blev inget “ordinarie” höstprogram med
föredrag, och som många av er märkt är Daphne 2018-2 mycket försenad. Men nu är vi igång!
Några föredrag och exkursioner under våren är spikade och listas nedan.
FÖREDRAGEN hålls på BIG på Stockholms universitet (T Universitetet; Svante Arrhenius
väg 20 C; se www.bsis.org/lokaler), kl. 19 i E306; föreningsinfo fr 18.45; fika på plan 2 fr 18.
Onsdag 13 februari FÖREDRAG: Mossor på Mälaröarna – Patrik Engström visar bilder och
berättar om sin mossinventering. Kontakt: patrik@bsis.org eller Jan Andersson 070-674 68 39.
Lördag 16 februari: Kyrkogårdsbotanik i Enskede – studera Skogskyrkogårdens murar med
Henry Gudmundson! Start 11.00 utanför stationsentrén på T Skogskyrkogården; ta gärna varm
klädsel, matsäck, sitt/knä-underlag och lupp. Kontakt: Henry 08-712 80 45, exk@bsis.org.
Onsdag 6 mars: Säsongsupptakt för floraväktarna i AB län! Vill du veta mer så kontakta Jan
Andersson 070-674 68 39 eller fv@bsis.org.
Måndag 11 mars FÖREDRAG: Sandstäpp i Skåne – Bo Eknert berättar om natur, forskning
och naturvård. Kontakt: bosse@bsis.org eller 0737-66 93 08.
Måndag 25 mars: Årsmöte (se kallelsen!)
Söndag 7 april: Floraväktarträff i D län! Vill du veta mer kan du kontakta Eva Grusell
070-674 68 39, eva.grusell@icloud.com.
Återkommande: Vårkollen 30 april/1 maj, Biologiska mångfaldens dag 22 maj, De vilda
blommornas dag 16 juni.
Vi hoppas att de flesta vill vara medlemmar även nästa år, fast Daphne dröjer, och är glada att så
många redan betalt medlemsavgiften (200:- ordinarie, 50:- familj, pg 196094-7). Du som fått ett
inbetalningskort: glöm inte skriva vem avgiften avser! (Behöver du det inte så ge gärna bort det!)

Varma hälsningar från Sällskapets styrelse 190130 genom Magdalena Agestam

