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Maj försvann i ett nafs. Ännu fler nya medlemmar och utskicksprenumeranter att
välkomna!
Dags att anmäla sig för den som vill åka med till Nämdö 6/6 eller Runmarö 9/6 eller till Skansen 19/6 (OBS alltså FÖRANMÄLAN till dessa tre arrangemang!).
Stråväxtkursen söker fler deltagare (det går att haka på!)!
För dig som väntar otåligt på nr 2/2018 av vår tidskrift Daphne: kommer
förhoppningsvis före midsommar, nästa häfte i månadsskiftet augusti/september,
och med årets sista häfte i december är utgivningen åter i normala gängor.
Vill du medverka? Tidskriftens brevlåda: daphne@bsis.org.
Inför 'Biologiska mångfaldens dag' gjorde vi ett nytt extra programblad som
sträcker sig fram till början av juli, och det finns på www.bsis.org/PROGRAM.
Blandade påminnelser och kompletteringar sist (utskick, medlemskap, Facebook
m.m.).
-------------------------------------------------Händer i JUNI:
Torsdag 6 juni: Norra Nämdö begränsat deltagarantal. .FÖRANMÄLAN
senast 3/6 till Anders Erixon (anders@bsis.org, 0730-25 09 55).

Skärgårdsexkursion med både natur och kultur, delvis kuperat. Info och
tider från Anders!
Söndag 9 juni: Runmarö begränsat deltagarantal. .FÖRANMÄLAN senast
6/6 till Anders Erixon (anders@bsis.org, 0730-25 09 55). Heldag kring

sjöarna mitt på ön. Info och tider från Anders!
OCKSÅ söndag 9 juni: NACKA Trolldalen - Konstantin Irina ber om hjälp
att komplettera kommunens ofullständiga inventering. Exploatering på
gång. Se evenemang på Facebook eller kontakta
konstantin.irina@gmail.com.
Söndag 16 juni: De vilda blommornas dag. Sällskapet är arrangör för
vandringar i Tyresö och Stockholm, och våra medlemmar medverkar på
många andra ställen. Nationella infosidan: dvbd.se. Sällskapets

infosida www.bsis.org/DVBD [OBS VERSALER] - tipsa
gärna dvbd@bsis.org om allt vi inte fått med i vår lokala DVBD-karta!
Onsdag 19 juni: Biologiskt kulturarv på Skansen .FÖRANMÄLAN senast
13/6 till Karl-Erik Lidberg 0739-17 12 31, exk@bsis.org. Besök i

stödodlingen för hemlösa stockholmsväxter med Mats Gothnier. Start
utanför huvudentrén 18.00.
-----------------------------------------------------------Studera mera?
-- Stråväxtkursen söker fler deltagare (det går att haka på!)!
Kontakta kurs@bsis.org eller Gunnar Björndahl (070-230 54 82).
-- Lavar till hösten! Det blir ett föredrag och tre workshop-kvällar. Kontakta om du
vill veta mer: lavar@bsis.org.
-- Vitmosskurs i Malung i augusti! (Mossornas Vänner - se http://www.
mossornasvanner.se/index.php/2019/04/04/vitmosskurs-i-dalarna-2019/) - kanske
kan det finnas platser kvar?
-----------------------------------------------------------Påminnelser och kompletteringar:
1) Skicka gärna feedback om ditt mejl ser konstigt ut! Vi lägger numera
utskicken online i pdf-format i vårt utskicksarkiv ("UTSKICK" i menyn
på www.bsis.org, jfr bifogad bild!).
2) Får du inte utskick men vill ha det? Meddela medlemsinfo@bsis.org. Har
du redan anmält dig men inte hört något från oss? Förlåt. Det är OK att tjata...
Kolla också din skräppostmapp - och se punkt 3 om verifiering.
3) Skräppost - och sånt som ser ut som skräppost men inte är det:
En del har fått "skumma" mejl på sistone. En del är äkta skräppost; vi hoppas ni
ska slippa mer. Bara släng "konstiga" meddelanden som ser ut att komma från
Sällskapet eller någon i styrelsen men innehåller underliga hot eller liknande!
Många har också fått mejl från One.com med begäran om att verifiera
vidarebefordring från någon adress som slutar med "bsis.org". Detta är helt
legitimt: numera måste man godkänna att någon vidarebefordrar till ens
mejladress via ett alias i det webbhotellet. Genom att klicka på länken "Verifiera...."
bekräftar du att vi får skicka utskick till dig. Om du inte längre får utskick men vill
ha kanske du inte verifierat. Kontakta medlemsinfo@bsis.org!
4) Hur man blir medlem (t.ex. ni som går/gått kurs men inte är medlemmar än):
se https://www.bsis.org/Medlem.htm.
6) Facebook: Sällskapet är nu formellt på Facebook via den nya SIDAN
'Botaniska Sällskapet i Stockholm' (https://www.facebook.com/BotaniskaSällskapet-i-Stockholm-411300986115038/). Vi har börjat utannonsera aktiviteter
där. --- GRUPPEN 'Botaniska sällskapet i Stockholm' finns kvar, precis som vanligt
(fast den numera är fristående från Sällskapet, och kanske kommer att byta namn
så småningom).
Fler intresserade är välkomna att hjälpa till att administrera / moderera (kolla vad
som skrivs, hantera medlemsansökningar till gruppen, se till att
intressant information når ut osv).
7) Nu är det beslutat: Sällskapet kommer att anordna Svenska Botaniska

Föreningens Botanikdagarna 2021 i Sörmland. Planeringen har börjat, mer
information kommer snart. Vill du veta mer, tipsa om logi/lokaler/ledare etc, vara
med i arbetet redan nu? Skriv till bd21@bsis.org.
----------------------------------------------------------------------------Hälsningar Botaniska Sällskapet i Stockholm!
*** *** ***
Här finns vi:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska sällskapet i Stockholm" ~
Vårt programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-10) Du som får det här mailet finns antingen med på Botaniska Sällskapets sändlista (för att du är medlem,
eller för att du har deltagit i något av våra arrangemang och lämnat din mailadress för att få information), eller har
du anmält dig till något av våra kommande arrangemang, eller får du just det här mailet bara för att vi tror att du
kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.
Sändlistan har lösenordsskydd och hanteras endast internt. - Vill du slippa fler utskick är det förstås bara att säga
till. (Hjälper det inte första gången kan det bero på att du fanns flera gånger i sändlistan... då ber vi om ursäkt och
hoppas att du säger till igen.
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