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Efterlängtat regn, och närapå kyla, åtminstone på många håll. För er som funderat
på att hänga med Sällskapet ut de närmaste dagarna, men är lite osäkra på hur
det går om det regnar: Står det inget annat i inbjudan så blir turen av oavsett
väder! Ruggiga dagar i fält med biologer blir lätt extra minnesvärda (men ofta blir
det ju istället riktigt skönt, inte så dumt heller).
Vårkollen gav i år rikligt med rapporter från stora delar av Sverige för tussilago,
sälg, blåsippa, vitsippa, hägg och björkar. Se resultat via www.varkollen.se!
Fenologiväktarna rapporterar utvecklingen också för många andra arter, och på
www.naturenskalender.se kan man få fram kartor och se historiska jämförelser.
Nu duggar utskicken tätt - hoppas ni ursäktar. Ett viktigt skäl är att vi får många
nya medlemmar och andra utskicksprenumeranter, och vi vill ju inte att någon ska
missa det vi gör.
- Exkursioner i maj!
- Floraväkteri! Påminnelse om ev. lediga platser på FLORAVÄKTARRESAN 11-12
+ 15 maj med (sista anmälningsdag 5 maj).
- Den biologiska mångfalden: festvecka kring 22 maj
- Studera mera?
Sist: påminnelser och lite kompletteringar (utskick, program, medlemskap,
Facebook, 16 juni m.m.).
-------------------------------------------------EXKURSIONER I MAJ av olika slag:
Lördag 4 maj: Vårflora Ulriksdal och Sundbyberg - utflykt med inventering
i Ulriksdalsparken och kring Sundbybergs kyrka. Nybörjare välkomna!
- .FÖRANMÄLAN. krävs p.g.a. samåkning mellan utflyktsmålen! Start kl. 10
vid busshållplatsen Ulriksdals wärdshus. Frågor och anmälningar till Lars
Ekqvist 070 2206137 eller Jan Andersson 070 6746839
(båda: sosu@bsis.org).
Söndag 5 maj: Mosskursexkursion i Judarskogen - det kan finnas plats
för fler än kursdeltagarna. Kontakta Måns Persson 073-588 22
27 eller mossor@bsis.org).
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Söndag 5 maj: Fortsättarkurs i Judarskogen (kärlväxter) - också här kan
det ev. finnas plats för fler. Kontakta Gunnar Björndahl 070-230 54
82 eller kurs@bsis.org).
Lördag 11 maj: Östergötlands flora (www.ostgotaflora.se)
har maskrosexkursion i Finspångs kommun, med Tommy Nilsson. Info: Kjell
Antonsson kjell.antonsson56@gmail.com.
Lördag-söndag 11-12 maj: floraväktarresa i Stockholms län (+ onsdag
kväll 15 maj). Även icke floraväktare i mån av plats. Info: Jan Andersson
(070-674 68 39, jan@bsis.org).
Torsdag 23 maj: Träd på Nobelberget - nybörjarkväll med Kristoffer Hahn
0762-15 75 00, ny@bsis.org. Se programbladet!
-----------------------------------------------------------FLORAVÄKTERIET är aktivt i båda våra län!
Nya floraväktare är välkomna - det krävs inga specialkunskaper för att börja! Ofta
kan man följa med utan att vara registrerad floraväktare, så man kan prova på. Bra
sätt att komma ut och lära mer och se nya platser och lära känna trevliga
människor - och samtidigt göra nytta! 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,
bovil@telia.com).
Gemensam webbsida: www.floravakt-abd.se - där hittar du information om vad

som är på gång. Allmän kontaktadress om floraväkteri: fv@bsis.org.
----------------------------------------------------------------------------Den biologiska mångfaldens dag (se www.biomfdag.se)
Detta är ju en FN-dag, som upprepas samma datum varje år: 22 maj. Men vi firar
minst en vecka! Anmälda aktiviteter i hela landet: https://www.biomfdag.
se/aktiviteter-karta/
- Sällskapet medverkar i år onsdag 22 maj i Stockholm, i Nackareservatet, nära
entrén vid Markuskyrkan (T Björkhagen) - vi har lovat vara med hela dagen, och ju
fler vi blir desto roligare - kontakta Anders Erixon (anders@bsis.org, 0730-25 09
55) om du kan bidra på något sätt! Fundera också på bra aktiviteter inför
kommande år!
----------------------------------------------------------------------------Studera mera? Dags att planera för sommar och höst! Vad är roligare än att lära
nytt i trevligt sällskap?
Det kan handla om studiecirklar i olika former, eller enstaka dagar eller kvällar,
inne eller ute - kanske rentav fältkurser?
-- Sällskapet har en ny studieansvarig, som samordnar och håller koll på tips
och synpunkter: Lennart Iselius (070-885 92 83). Skickar du kursfrågor i
allmänhet till kurs@bsis.org är det förmodligen Lennart som svarar. Gäller det
någon av Gunnar Björndahls kurser är det som tidigare Gunnar som svarar.
-- Stråväxtkurs? 23 maj slutar fortsättarkursen med Gunnar Björndahl. Det skulle
också kunna bli starten för en ny stråväxtkurs (nivån på den avgörs av vilka som
anmäler sig). Intresseanmälan för stråväxtkurs till kurs@bsis.org eller Gunnar

Björndahl (070-230 54 82).
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-- Mossor/lavar till hösten? Mejladresserna mossor@bsis.org och
lavar@bsis.org är bäst för intresseanmälningar till kurser om dess ämnesområden.
-- Vitmosskurs i Malung i augusti! (Mossornas Vänner - se http://www.
mossornasvanner.se/index.php/2019/04/04/vitmosskurs-i-dalarna-2019/) - kanske
kan det finnas platser kvar?
--------------------------Lite påminnelser och kompletteringar:
1) Skicka gärna feedback om ditt mejl ser konstigt ut! Vi lägger numera
utskicken online i pdf-format i vårt utskicksarkiv ("UTSKICK" i menyn
på www.bsis.org, jfr bifogad bild!).
2) Får du inte utskick men vill ha det? Meddela medlemsinfo@bsis.org. Har
du redan anmält dig men inte hört något från oss? Förlåt. Det är OK att tjata...
Kolla också din skräppostmapp - och se punkt 3 om verifiering.
3) Skräppost - och sånt som ser ut som skräppost men inte är det:
En del har fått "skumma" mejl på sistone. En del är äkta skräppost; vi hoppas ni
ska slippa mer. Bara släng "konstiga" meddelanden som ser ut att komma från
Sällskapet eller någon i styrelsen men innehåller underliga hot eller liknande!
Många har också fått mejl från One.com med begäran om att verifiera
vidarebefordring från någon adress som slutar med "bsis.org". Detta är helt
legitimt: numera måste man godkänna att någon vidarebefordrar till ens
mejladress via ett alias i det webbhotellet. Genom att klicka på länken "Verifiera...."
bekräftar du att vi får skicka utskick till dig. Om du inte längre får utskick men vill
ha kanske du inte verifierat. Kontakta medlemsinfo@bsis.org!
4) Sällskapets senaste programblad finns alltid online på https://www.bsis.org/
PROGRAM/ - sprid gärna länken. Vårt "VÅREXTRABLAD" innehåller aktuella
kontaktuppgifter och aktiviteter i april och maj, och förhandstips om datum i
sommar som är klara. Hör av dig om du vill ha en bunt att sprida eller sätta upp
- eller skriv ut från pdf-fil online.
5) Om någon undrar hur man blir medlem (t.ex. ni som går kurs men inte är
medlemmar än): se https://www.bsis.org/Medlem.htm.
6) Facebook: Sällskapet är nu formellt på Facebook via den nya SIDAN
'Botaniska Sällskapet i Stockholm' (https://www.facebook.com/BotaniskaSällskapet-i-Stockholm-411300986115038/). Vi har börjat utannonsera aktiviteter
där. --- GRUPPEN 'Botaniska sällskapet i Stockholm' finns kvar, precis som vanligt
(fast den numera är fristående från Sällskapet, och kanske kommer att byta namn
så småningom).
Fler intresserade är välkomna att hjälpa till att administrera / moderera (kolla vad
som skrivs, hantera medlemsansökningar till gruppen, se till att
intressant information når ut osv).
7) BSIS diskuterar att försöka ordna SBF:s "Botanikdagarna" (tidigast 2021). Vill
du veta mer, tipsa om logi/lokaler/ledare etc, vara med och jobba med
detta? Kontakt: bd@bsis.org.
8) Glöm inte anmäla vandringar under De vilda blommornas dag 16 juni till
Svenska Botaniska Föreningens kalendarium på dvbd.se! De vandringar vi i BSIS
vet om i våra båda län lägger vi ut på en karta med kortlänk tinyurl.com/dvbd-ABD.
Sällskapets kontaktadress för De vilda blommornas dag är dvbd@bsis.org.
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Majhälsningar från Botaniska Sällskapet i Stockholm! På återhörande snart...
*** *** ***
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" ~
Vårt programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-9) 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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