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GOD FORTSÄTTNING PÅ 2020!
Efter adventsträffen 16 december tillkom en improviserad, mycket uppskattad exkursion på Sällskapets 137årsdag 29 december. Ett bra sätt att ta vara på snöbristen, och en passande avrundning på 2019, ett av de
mossigare åren i Sällskapets historia...
Nästa vinterexkursion har fokus på TRÄD och BUSKAR - mitt i Stockholm, lättgånget, barnvänligt:

VINTER I NOBELPARKEN lördag 18 januari 2020
Birgitta Sang och Henry Gudmundson visar och berättar om träd och buskar (många känner man lätt igen på
knoppar och bark), och kanske också en eller annan vinterståndare, mossa eller lav.
- Som vanligt är alla välkomna, inget medlemskrav och ingen avgift.
Men klä dig för mycket stillastående och glöm inte matsäck/fika!
Om du har: förstoringsglas/lupp är bra för att granska knoppdetaljer, och en kikare kan vara kul för att titta närmare
på trädkronor.
Samlingsplats: SL-hållplatsen "Berwaldhallen" (obs den på parksidan, mittemot konsertlokalen).
Starttid: 11.00.
Kontakt-mobilnummer: 0708-859283 (Lennart Iselius).

MEDLEMSAVGIFT + DAPHNE + PROGRAM
Väldigt roligt att så många gamla och nya medlemmar betalt medlemsavgift!
Följande gäller alltså för 2020:
- Medlemsavgift per kalenderår - 200:- för ordinarie medlem, 50:- för familjemedlem (får information via ordinarie
medlem, ingen egen Daphne).
- Aktuella medlemsförmåner: våra kurser, tidskriften Daphne och vissa möten är enbart för medlemmar. Det mesta
av våra aktiviteter är alla välkomna till, man måste inte vara medlem.
- Man blir medlem genom att betala in till plusgirokonto 19 60 94-7 "Botaniska Sällskapet". Var noga med att ange
tydligt vems avgift det är, och glöm inte meddela adress och mailadress om du är ny medlem eller om du flyttat!
"När kommer Daphne? Snart kommer Daphne!"
Både Daphne-leveransen från tryckeriet och färdigställandet av programmet hakade upp sig p.g.a.
helgledigheterna, men förseningen beror främst på sjukdom. Vi ber om ursäkt.
Daphne tar som alltid gärna emot bidrag (brevlåda: daphne@bsis.org)
- och BSIS tar gärna emot förslag till programaktiviteter, inte bara inför vår och sommar. Har du uppslag eller
önskemål om ämnen, lokaler, ledare etc (ute eller inne) så tipsa gärna program@bsis.orgeller någon i styrelsen och när det gäller kursönskemål: kurs@bsis.org eller LennartIselius (070-885 92 83).
*** *** ***
Här finns vi:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"

Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska sällskapet i Stockholm" ~
Våra senaste programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2020-1) 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.
Våra utskick finns numera också som pdf online (adress se bifogad bild).
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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