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Här kommer en sistaminutenpåminnelse om kvällens samkväm (förhoppningsvis är det ingen som
missar det för att en vitsig skrivfelsnisse hade härjat i det förra utskicket: "16 advent" - 16
december skulle det ju vara, förstås!). Måtte du hinna se mailet, om du hade glömt!
I det här mailet står också vad som gäller beträffande medlemsavgifter för 2020, och senaste nytt
om Daphne.
Allra först dock nytt tips om adventsstämning från YouTube: Mirja Hagström, som gjort den
pedagogiska videon Det är för f-n inte mossa!, har också filmat ett litet kärlväxttest: Lika bra med
broccoli?

Advents-träff ikväll 16 december!
Som traditionen bjuder blir det något juligare förtäring. I år blir det dels bildvisning (i första hand
från Sällskapets verksamhet), dels lite botanisk lek. Och så förstås tillfälle till trevligt umgänge.
Plats: Stockholm, T Universitetet, BIG, Svante Arrhenius väg 18C.
Tid: start kl. 18.00 med lite juligare fika i foajén, och 19.00 börjar vi i sal E306.
Kontakt: Anders Erixon (0730-25 09 55) kan hjälpa till om du t.ex. har svårt att hitta fram. Jan
Andersson (jan@bsis.org, 070-674 68 39) samordnar bildvisningen.

Medlemsavgift 2020
Det börjar flyta in pengar på Sällskapets konto från gamla och nya medlemmar. Följande gäller för
2020:
- Medlemsavgift per kalenderår - 200:- för ordinarie medlem, 50:- för familjemedlem (får
information via ordinarie medlem, ingen egen Daphne).
- Aktuella medlemsförmåner: våra kurser, tidskriften Daphne och vissa möten är enbart för
medlemmar. Det mesta av våra aktiviteter är alla välkomna till, man måste inte vara medlem.
- Man blir medlem genom att betala in till plusgirokonto 19 60 94-7 "Botaniska Sällskapet". Var
noga med att ange tydligt vems avgift det är, och glöm inte meddela adress och mailadress om du
är ny medlem eller om du flyttat!

Daphne + program
Äntligen är utgivningen av Daphne på väg in i normala gängor: ett nytt nummer har gått till
tryckeriet.
Första programbladet för 2019 är fortfarande inte riktigt klart.
Har du uppslag eller önskemål om ämnen, lokaler, ledare etc (ute eller inne) så tipsa
gärna program@bsis.orgeller någon i styrelsen - och när det gäller kursönskemål: kurs@bsis.org eller
LennartIselius (070-885 92 83).

~~~
Njut av mossorna i mildvintern
- men halka inte på dem!
~~~

~~~
*** *** ***
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" ~
Våra senaste programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-18) 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.
Våra utskick finns numera också som pdf online (adress se bifogad bild).
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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