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Du som kommer på årsmötet imorgon kväll kanske kan passa på att titta på den klassiska vårblomningen
vid "Gröna villan"? Så ljummet som det är, och knappt någon snö, och vårdagjämningen passerad, så
gäller det nog att skynda sig om man ska hinna lära sig några nya snödroppar i år. Eller krokusar (om man
inte som vi har rådjur istället).
(Fast man vet aldrig med marsväder: alla som var med i Flemingsbergsskogen 29 mars för några år
sedan minns blötan och kylan - nyligen överträffad i Ryssbergen i Nacka, rapporterade Måns och Henry
som var där och rekade.)
Bo Eknerts föredrag 11 mars om skånsk sandstäpp var välbesökt och uppskattat.
Nästa föredrag är 23 april. - Listan på kommande träffar nedan är inte komplett, och det är mest
påminnelser, men det skadar nog inte.
Och så en hälsning från grannen i söder:
Vill du inventera i Östergötland så kan det fortfarande finnas chans. Kontakta Kjell Antonsson
<kjell.antonsson56@gmail.com> och be att få listan med rutor där det behövs mer insatser! Perfekt nu
när våren börjar.
Läser du online men vill ha mail?
Kontakta mailinfo@bsis.org.
Ser utskickat konstigt ut? Läs det online - och skicka feedback om problemet.
Redan gjort det? Ursäkta,
många
nya just nu (välkomna!)
------ DATUM FRAMÖVER: -----så registreringen ligger efter.
Årsmöte - 25/3 - endast medlemmar
Välkommen på årsmöte! Start kl. 19.00 i sal E306 på BIG, med fika före som vanligt, se nedan. Missa inte
tillfället att påverka Sällskapets inriktning de närmaste åren! Årsmöteshandlingar här: www.bsis.org/2019
-------------------------------------------

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.
------------------------------------------Mossträffar - endast medlemmar!
Tisdagkvällar utom 23/4 är det mossträff. Kontakta mossor@bsis.org för mer information.
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.
Skynda dig om du vill ha plats - stort tryck i vår, möjligen är det redan fullt.

Floraväktarträff i Sörmlands län - Trosa 7/4 - kan finnas plats kvar, och man måste inte vara registrerad
floraväktare (men det är bra om man vill bli det!).
För information kontakta någon av samordnarna, Eva Grusell och Bo Karlsson
(eva.grusell@icloud.com 070-544 45 31, bovil@telia.com tel: 0150-39197, 070-4478153)
Artrika KRAFTLEDNINGSGATOR - föredrag 23/4! Yolanda Karlsson och Cecilia Lundin berättar. Fika 18
/ föreningsinfo 18.45 / föredragsstart 19.00 i E306 på BIG.
Vårflora Ulriksdal och Sundbybergs kyrka - 4/5
Floraväktarresa Stockholms län - 11-12/5
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! Se också vår lokala karta
(tinyurl.com/dvbd-ABD) - där kan finnas fler.

------ ------ ------ ------ ------ ------ -----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!).
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.

*** *** ***
Glad vår och vi kanske ses imorgon!
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 ~

"""""""""""""""""""""""""
(2019-5) 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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