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Botaniska Sällskapets ordförande <bsis.ordf@gmail.com>

Årsmöte 30 mars - basbotanik i Boo ikväll tisdag 18 februari!
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
18 februari 2020 11:53
Till: info@bsis.org
Hemlig kopia: utskick@bsis.org, p-o.bjorn@telia.com, anna.lena.larsson.3@gmail.com, karin_hendahl@hotmail.com,
maria.sundin@textfixarna.se

Hej växtvän!
Sistasekundentips för ikväll:
Tisdag 18 februari: Om våra blommande örter
-- föredrag i Boo (Nacka)
– samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner
(webbsida www.boonatur.se)
Nybörjarföredrag med Gunnar Björndahl. Hur började det där med blommor och
vad hände sen? Och vad gör en Floraväktare?
Tid och plats: 19.00-20.30 i Boo-salen i f d Boo Kommunalhus, Kommunalv. 2 bv,
SL-hållplatsen "Telegramvägen".
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oFör dig som inte fått våra utskick tidigare:
Hoppas det funkar att läsa. Eftersom några haft problem ibland lägger vi så snabbt
vi kan upp utskicken som pdf online också (länk finns i menyn på www.bsis.org).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oÄntligen är första programbladet för 2020 klart.
Som det står i programbladet: det händer mycket annat också, så håll utkik!
Programbladet som pdf-fil finns här: www.bsis.org/PROGRAM - filen finns även
lagrad i Facebook-gruppen "Botaniska sällskapet i Stockholm”. Den kan laddas
ner från båda ställena - funkar det inte så hör av dig, då mailar vi filen!
Programbladet i pappersform har förhoppningsvis nått dig som betalt
medlemsavgift för 2019 eller 2020, tillsammans med Daphne 2019-2, kallelse till
årsmötet 30 mars och ett följebrev.
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Nästa punkt i det tryckta programmet är i mitten av mars:
Måndag 16 mars: Floraväktarmöte (D län)
Säsongsuppstart för floraväktarna i Sörmlands län. Planering, Artportalen, mm.
Tid: Samling och fika kl 17. Mötet äger rum kl. 18–21.
Plats: Campus Nyköping, Stora Torget 7 (intill Länsstyrelsen), Nyköping.
Anmälan krävs: Bo Karlsson bovil@telia.com (070-447 81 53) eller Eva Grusell
eva.grusell@icloud.com (070-544 45 31).
Nu är planerna klara för vårens studiecirkel:
Onsdag 25 mars: Start studiecirkel kärlväxter - FÖR MEDLEMMAR!!
Favorit i repris, för nybörjare. Hur man använder en flora och hur man känner igen
många viktiga familjer och släkten; om utbredningar i Sverige, och lite om hur man
studerar växter. Endast för medlemmar. Kursavgift. 11 träffar.
Tid: 18:30. Kursledare: Gunnar Björndahl (070-230 54 82).
Info om lokal och fler datum efter anmälan till Gunnar eller kurs@bsis.org.
Sist i mars månad:
Måndag 30 mars: Årsmöte 2020
Välkommen till årsmötet där vi utvärderar det gångna året och blickar framåt mot
botanikåret 2020, och Botanikdagarna 2021.
Kallelse och årsmöteshandlingar kommer online (adress: www.bsis.org/2020/).
Plats: Stockholm Frescati, T Universitetet, BIG (se www.bsis.org/lokaler).
Tid: från 18.00 fika 1 tr. upp i foajén, 18.45 samling E306, mötesstart 19.00.
För att beställa möteshandlingar via snigelpost eller anmäla sig till fika:
kontakta Yolanda Karlsson sekr@bsis.org (072-026 59 41).
Kontakt för vägvisning etc: Lennart Iselius (070-885 92 83).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oREPETITION OM MEDLEMSKAP
Med risk att bli tjatig: tack alla ni som redan betalt för 2020 - att så många är så
snabba, både gamla och nya medlemmar, känns som en uppmuntran för oss som
arbetar med att göra Sällskapets verksamhet!
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.
(Helt OK att prova på ett tag först, eller att bara hänga med år efter år!)
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- Man blir medlem genom att betala årsavgift 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!
(Komplettera gärna via vårt webbformulär eller skicka ett mail till
medlemsinfo@bsis.org.)
+ Medlemskap gäller per kalenderår - men det är väldigt många som glömmer att
betala, både ett och två år. Det bara är så, och det är lugnt. (Vi blir ofta förvånade,
men ännu mer glada, när personer som vi inte fått kontakt med på länge, trots
flera påminnelser, hör av sig och säger att de visst vill vara med.) Men när vi ska
beställa och skicka ut Daphne, får vi lite huvudbry: glömt betala eller
slutat? Samma osäkerhet finns när vi ska uppge Sällskapets medlemsantal.
Eftersom portot är så dyrt skickar vi färre påminnelser per snigelpost. Glöm inte
meddela om du kan nås via mejl (eller annan elektronisk kommunikation)!
För Daphnegäller följande: Medlemmar år 1 som inte betalt avgift för år 2 får inte
utskicket med första tidskriftshäftet för år 3 (om de inte betalar för år 3, förstås!
Dock finns ingen garanti att det då finns exemplar kvar av just det häftet.). Special för kommande försenade häften: de går i första hand till dem som var
medlemmar respektive år.
REPETITION OM BIDRAG TILL DAPHNE OCH
VERKSAMHETSPLANERINGEN
Tidskriften Daphne tar som alltid gärna emot bidrag (brevlåda:
daphne@bsis.org; vill du skicka material med snigelpost bör du kontakta
redaktionen först, via mejl eller tel till Niina Sallmén 072-230 49 95)
- 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.org eller någon i styrelsen - och när det
gäller kursönskemål: kurs@bsis.org eller Lennart Iselius (070-885 92 83).
Aprilvädershälsningar såhär i Stockholmsområdets sportlovsvecka!
*** *** ***
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" ~
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 ~

"""""""""""""""""""""""""
(2020-2) 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.
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Våra utskick kommer numera också som pdf online (adress se bifogad bild). Ibland dröjer det lite innan det
kommer upp där.
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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