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Vår i Botaniska Sällskapet - korta och långa planer!
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Till: info@bsis.org

30 mars 2019 13:34

Allra först: välkomna alla nya medlemmar!
Sällskapets årsmöte i måndags 25 mars, under skicklig ledning av Sten Hellqvist med stöd av Eva
Grönlund, valde föreningsfunktionärer och en ny hedersmedlem, och diskuterade om Sällskapet skulle
kunna arrangera Svenska Botaniska Sällskapets "Botanikdagar" om ett par år - och i så fall var? Rapport
nedan.
I listan med DATUM SOM ÄR KLARA FRAMÖVER finns en del nytt, bl.a. en vårväxtpromenad på Söder
i Stockholm 11 april.
På måndag 1/4 börjar nybörjarcirkeln (oj så många anmälda!) och i torsdags 28/3 var första träffen med
FORTSÄTTARCIRKELN (här finns plats för fler! Perfekt för dig som redan gått nybörjarcirkeln, men det
är absolut inget krav. Kontakta Gunnar Björndahl via kurs@bsis.org).
Är du specialintresserad av LUPINER? Hör i så fall av dig till Jan Andersson (jan@bsis.org). Både
myndigheter och forskare ber oss om hjälp.
Ser utskickat konstigt ut? Läs det online - adress se bifogad bild
- och skicka feedback om problemet.
Har du inte fått utskicket men vill ha i fortsättningen? Meddela medlemsinfo@bsis.org. Har du redan
anmält dig men inte hört något från oss? Ursäkta! Stor medlemstillströmning nu och registreringen hänger
inte med.
-------------------------------------------

VÅRA INNEMÖTEN OCH FÖREDRAG hålls 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.
KURSERNA är endast för medlemmar (men det går lätt att bli det!). Allmän
kursinfo: kurs@bsis.org. Just nu är det kurser tre kvällar de flesta veckor: måndag nybörjarkurs
och torsdag fortsättarkurs (leds av Gunnar Björndahl, i Studiefrämjandets lokaler nära
Odenplan; info: kurs@bsis.org) och tisdag mossträffar (vi lånar labb på Stockholms
universitet; info: mossor@bsis.org).
UTE bör man vara beredd på t.ex. vind, vått gräs och stillastående med lupp - vädret kan slå
om fort i vårt område, till eller från ljuvligt solsken! Vanligtvis är det fikapaus på
exkursionerna. Står det inget om föranmälan så möter vi upp på samlingsplatsen oavsett
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väder. Är du osäker på om du hittar eller hinner i tid så kontakta gärna innan.
FLORAVÄKTERIET är aktivt i båda våra län. Nya floraväktare är välkomna - det krävs inga
specialkunskaper för att börja! Samordnare i Stockholms län är Jan Andersson (070-674 68
39, jan@bsis.org), i Sörmlands län Eva Grusell (070-54 5 31, eva.grusell@icloud.com) och
Bo Karlsson (0150-39197, 070-47 81 53).
------ DATUM SOM ÄR KLARA FRAMÖVER: -----1/4: Nybörjarkursen börjar. 4/4: Fortsättarkursen fortsätter. - Se ovan!
7/4: Floraväkteriet i Sörmlands län har säsongsstart i Trosa. För information kontakta någon av
samordnarna, se ovan.
11/4: Vårväxter på Söder i Stockholm 11/4. Kvällspromenad i Eriksdalslunden, där Henry Gudmundson
visar tidiga vårväxter (vad man får se beror på vårens framfart; ett hett tips är att nunneörter och vår- och
blåstjärnor blommar; ungersk blåsippa kanske kan vara överblommad men åtminstone bladen finns).
Glöm inte sittunderlag om du tar med fika!
Samling vid bänkarna i Tideliustäppan (som avgränsas av Ringvägen, Blekingegatan, Tideliusgatan och
ICA Riddaren).
Avgång förhoppningsvis punktligt 18.00 (solen går ner 19.53!).
Kontakt: Lennart Iselius 0708-85 92 83. Henry Gudmundson nås hemma via mail henry@bsis.org eller 08712 80 45.
23/4: Artrika KRAFTLEDNINGSGATOR - föredrag 23/4! Yolanda Karlsson och Cecilia Lundin berättar.
Fika 18 / föreningsinfo 18.45 / föredragsstart 19.00 i E306 på BIG. (Se ovan!)
30/4+1/4: Vårkollen (se www.vårkollen.se)
1/5: Möt våren i Täby! Yolanda Karlsson leder en vandring från Täby Kyrkby till Täby prästgårds
naturreservat. Hur långt har våren kommit i år? Inrapportering till Vårkollen. Förhoppningsvis blommar de
rosa backsipporna fint, och annat smått och gott i naturreservatet. Yolanda kan berätta om områdes
historia och pågående restaurering.
4/5 Vårflora Ulriksdal och Sundbybergs kyrka
11-12/5 Floraväktarresa Stockholms län
22/5 Biologiska mångfaldens dag (se www.biomfdag.se) — Sällskapet kommer att medverka i
Nackareservatet vid Björkhagen, och möjligen på fler ställen. Kontakta Anders Erixon anders@bsis.org
om du vill veta mer eller vara med.
16/6 De vilda blommornas dag, då de nordiska botaniska föreningarna bjuder allmänheten på gratis
naturvandringar, brukar inträffa söndagen före midsommar. Här är Sällskapets
informationssida: www.bsis.org/DVBD. Vi prickar in alla vandringar i Stockholms och Sörmlands län som vi
vet om på tinyurl.com/dvbd-ABD). Glöm inte anmäla din vandring på dvbd.se!
--------------RAPPORT från ÅRSMÖTET 25 mars 2019 ————Stort tack till alla som på olika sätt medverkade till ett ovanligt trevligt årsmöte!
Livlig diskussion följde på frågan om Sällskapet skulle kunna arrangera Svenska Botaniska Sällskapets
(SBF) "Botanikdagar" (tidigast 2021). Flera påpekade att arrangemanget kräver mycket arbete under lång
tid och kommer att tränga ut andra aktiviteter, och Jan Andersson visade en kortversion av den treåriga
arbetsplan som SBF utarbetat för att allt ska gå i lås. Det fanns många bud om vilka delar av vårt område
som borde visas, vad som skulle fungera praktiskt, var det kan finnas lämpligt logi osv.
Årsmötet fann idén intressant och styrelsen fick årsmötets mandat att undersöka möjligheterna närmare.
Kontakt: bd@bsis.org.
Stadgarna ger årsmötet möjlighet att välja ”person som på ett framstående sätt främjat Sällskapets
Utskick 2019-6 - s.2(4)

intressen” till hedersmedlem. Tidigare har Claes Hammarsjö, Kerstin Frostberg och Ebbe Zachrisson blivit
hedersmedlemmar, årets årsmöte lade till ytterligare en i skaran: Thomas Karlsson, som på olika sätt
främjat svensk botanik och inte minst amatörverksamheten. (Utförlig motivering i protokollet.)
Styrelsen är nu 25% större (två nyvalda, åtta omvalda):
Anders Erixon, Tyresö
Birgitta Sang, Stockholm Hägersten
Bo Eknert, Stockholm Ekhagen
Henry Gudmundson, Tyresö
Jan Andersson, Solna
Lars Grönvik, Stockholm Liljeholmen (nyvald)
Lennart Iselius, Stockholm Hägersten (nyvald)
Magdalena Agestam, Stockholm Enskede (ordförande)
Måns Persson, Huddinge Skogås
Yolanda Karlsson, Solna
Årsmötet väljer ordförande, i övrigt beslutar styrelsen om styrelseposter och arbetsfördelning.
Revisorer och valberedning ställde också upp för omval.
Revisorer är Christina Stenberg och Britta Ahlgren (suppleanter Gabriel Ekman och Henrik Wegnelius).
Valberedning är Rolf Wahlström (sammankallande), Hans Terelius och Linda Irebrand.
Vissa årsmöteshandlingar finns på vår webbplats, på www.bsis.org/2019.
Vill du se årsredovisning, budget/verksamhetsplan eller protokoll så kan du kontakta styrelsen via
sekr@bsis.org.
------ ------ ------ ------ ------ ------ -----Utskicksarkiv: Vi har börjat arkivera utskicken i pdf-format 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.

*** *** ***
Passa på att njuta av vårvärme!
Magdalena Agestam
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 ~

"""""""""""""""""""""""""
(2019-6) 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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