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Ursäkta mailbombning! Och ursäkta stort mail pga bifogad pdf. Kom mailet fram
tomt (så var det vid första försöket, för en del av er), så läs online - se den bifogade
bilden, s. 3 i pdf-filen - och skicka feedback om problemet. Det är fortfarande oklart
vad som blir fel (webbläsare, mailprogram, textkodning, annat?).

Sen sist har vi hunnit ha ett föredrag, en exkursion och en floraväktarträff.
- Patriks bilder på mossarterna hemikring (13 februari) var både vackra och instruktiva. Nog måste dagens
möjligheter att ta extrema närbilder bidra till att mossintresset vuxit så? Apropå det: se nedan om
mossträffar!
- Turen på Skogskyrkogården (16 februari) visade än en gång att Stockholmare inte är några innesittare:
många och uthålliga deltagare trots att vädret var en smula snålt. Henry visade bl.a. flera arter som lever
på tall. Lars Epstein var med och bloggade sedan: https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/piggplättoch-eldlus-på-skogskyrkogården/2253836794885058/

- Och så ett säkert vårtecken, oavsett vädret: säsongsupptakt för floraväktarna! I Stockholms län var det
igår (6 mars), i Sörmlands län dröjer det en månad (7 april). Men även om du missar upptakten så är du
mycket välkommen att hänga med floraväktarna ut. Ett bra sätt att få trevligt sällskap ut och komma till
fina ställen, tycker många! Adresser och telefonnummer för båda länen på www.floravakt-abd.se.
------ DATUM FRAMÖVER: -----Mossträffar - OSA 10/3! - endast medlemmar!
Äntligen ska vårens mossträffar komma igång - hoppas vi, bara tillräckligt många kan samtidigt... Du som
vill gå mosscirkel och har synpunkter på veckodag för kvällsträffar (mån, tis, ons, tors?) skriver
till mans@bsis.org före 20.00 söndag 10/3! (Finns du med i våra moss-intresse-listor bör du ha fått frågan
direkt från Måns, annars bör du kontakta honom. Frågan har också tidigare ställts på Facebook - OK att
svara igen om du svarade där!)
SANDSTÄPP på måndag - 11/3: Sandstäpp i Skåne - FÖREDRAG! Bo Eknert berättar om natur,
forskning och naturvård. Fika 18 / föreningsinfo 18.45 / föredragsstart 19.00 i E306 på BIG.
Kontakt: bosse@bsis.org eller 0737-66 93 08.
-------------------------------------------

VÅRA INNEMÖTEN OCH FÖREDRAG hålls alltså på BIG (institutionen för biologisk
grundutbildning) på Stockholms universitet. T Universitetet; Svante Arrhenius väg 20 C;
se www.bsis.org/lokaler. Fikat innan är en trappa upp. Vi är vanligtvis i E306 precis innanför
entrén, där vi samlas 18.45. Själva föredraget börjar 19.00. Anteckna gärna kontakttelefonnumret som anges, ifall du blir försenad (ytterdörren låses på kvällen), eller inte hittar
fram.
------------------------------------------Fondutlysning - 20/3
I år utlyses stipendium 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 - 25/3 - endast medlemmar
Välkommen på årsmöte! Start kl. 19.00 i sal E306 på BIG, med fika före som vanligt, se ovan.
Årsmöteshandlingar kommer här: www.bsis.org/2019

Fortsättar- och Nybörjarcirklar i botanik - start 28/3 + 1/4 - endast medlemmar!
Gunnar Björndahl kör två botanikcirklar i vår! Mer info och anmälan: kurs@bsis.org.
Fler datum:
Vårkollen 30 april/1 maj (Yolandas vårkollsvandring blir i år 1 maj)
Biologiska mångfaldens dag 22 maj (Sällskapet kommer att medverka i Nackareservatet vid Björkhagen,
kontakta Anders Erixon anders@bsis.org om du vill veta mer eller vara med!)
De vilda blommornas dag 16 juni. Glöm inte anmäla din vandring på dvbd.se! Bara en av vandringarna
på vår lokala karta (tinyurl.com/dvbd-ABD) är anmäld...

------ ------ ------ ------ ------ ------ -----Utskicksarkiv: Några har haft problem att läsa mailutskicken från oss. Vi har börjat arkivera dem i pdfformat på www.bsis.org ("UTSKICK" i menyn, jfr bifogad bild!).
Daphne dröjer ännu en liten tid.
Sist men inte minst: tack alla som betalat in medlemsavgift sen dess så roligt att ni vill vara med, både
gamla och nya!
Om någon undrar vad som gäller för medlemskap, t.ex. nytillkomna som vill vara med på kurs men inte är
medlemmar än: se https://www.bsis.org/Medlem.htm.

*** *** ***
Väl mött!
Magdalena Agestam och övriga styrelsen
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 ~

"""""""""""""""""""""""""
(2019-4) 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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