Magdalena Agestam <magdalena.agestam@gmail.com>

Februaritips: fondutlysning, föredrag, förortsexkursion...
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
Till: info@bsis.org

5 februari 2019 13:52

Sällskapets program för vårterminen börjar ta form, fast vi inte har något färdigt programblad ännu - det
som är spikat hittar du här nedan.
Först ut: föredrag 13 februari av Patrik Engström, som bor på Färingsö. Han berättar om sin
mossinventering hemikring, och visar bilder på många mossor han hittat.
Ett par dagar senare (lördag 16 februari) bjuder Henry Gudmundson hugade på vinterpromenadi
Enskede. Huvudmålet är Skogskyrkogårdens mur!
Mer programinfo längre ner.
Medlemsbrev
Eftersom Daphne är försenad har vi skickat ett pappersbrev med lägesrapport och programinfo till de
medlemmar vi inte når via e-post, tillsammans med fondutlysning (som vi vanligen brukar informera om i
Daphne) och årsmöteskallelse (som brukar följa med Daphne).
Länk till medlemsbrevet som pdf finns här: www.bsis.org/PROGRAM.

Fondutlysning
Det går nu att söka stipendier från Raoul Iseborgs minnesfond, som Sällskapet förvaltar. Information om
våra donationsfonder finns på vår hemsida.
Direktlänk till den aktuella utlysningen: https://www.bsis.org/DONATIONSFONDER/Fondutlysning-2019.pdf

Årsmöte 25 mars
Årsmötesdatum är nu klart: det blir 25 mars, kl. 19.00 i sal E306 på BIG (se www.bsis.org/lokaler) fika innan från 18. Välkommen! (Endast medlemmar.)
Vill du bidra/bestämma i Sällskapet nästa år? Det finns många uppgifter att dela på!
Sällskapets valberedning nås via valberedning@bsis.org.
Årsmöteskallelse (och så småningom andra handlingar inför årsmötet) finns här: www.bsis.org/2019

Kommande programpunkter (fler kommer så småningom):

FÖREDRAG hålls på BIG på Stockholms universitet (T Universitetet; Svante Arrhenius väg
20 C; se www.bsis.org/lokaler). Föredragsstart vanligen 19. Fika innan på plan 2 från 18; vi
försöker samlas 18.45 i föredragssalen för föreningsinformation och annat. Anteckna gärna
telefonnumret som anges, ifall du blir försenad (ytterdörren låses på kvällen), eller inte hittar
fram.
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 .
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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 (kallelse se www.bsis.org/2019)
Söndag 7 april: Floraväktarträff i D län! Vill du veta mer kan du kontakta Eva Grusell 070674 68 39, eva.grusell@icloud.com .
Fler datum som är klara: Vårkollen 30 april/1 maj (Yolandas vårkollsvandring blir i år 1 maj),
Biologiska mångfaldens dag 22 maj, De vilda blommornas dag 16 juni. Tipsa gärna om
aktiviteter kring dessa!

*** *** ***
Hoppas vi ses!
Sällskapets styrelse genom Magdalena Agestam (ordförande)
Här finns Botaniska Sällskapet i Stockholm:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
~ Facebook-gruppen "Botaniska Sällskapet i Stockholm" ~
~ ~ ~ På Twitter: @BSIABD ~ ~ ~
Vårt programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~

PS: Medlemsavgifterna - repetition av vad som gäller:
1) vi (Botaniska Sällskapet i Stockholm) är ju inte en lokalavdelning av Svenska Botaniska Föreningen,
utan en separat förening, med egen tidskrift (Daphne)
2) ordinarie avgift 200:-, familjemedlem (= tar del av medlemsinformation via annan medlem, får ej egna
pappersutskick eller Daphne) 50:-.
3) man måste fortfarande inte vara medlem för att få mailinformation från oss! Vi fortsätter också med
gratis föredrag och exkursioner öppna för alla intresserade.
Som medlem får man även Daphne, och kan delta i alla föredrag och aktiviteter inklusive våra kurser
- förutom att man kan påverka vår verksamhet mer, och bidrar ekonomiskt till att stödja den.
"""""""""""""""""""""""""
(2019-3) 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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