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BSIS årsmöte skjuts upp!
Med anledning av corona-pandemin har styrelsen för Botaniska Sällskapet i Stockholm beslutat att skjuta upp
årsmötet, som varit planerat till den 30 mars.
Styrelsen finner att det finns synnerliga skäl att frångå Sällskapets stadgar (se www.bsis.org, länk i menyn), som
anger att ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars.
Sällskapet ska naturligtvis följa officiella riktlinjer, och rekommendationerna om att undvika sammankomster och
resor skärps dag för dag. Styrelsens ställningstagande stärks av hänsyn till medlemmarna och
föreningsdemokratin: många av Sällskapets medlemmar är äldre och utestängs i praktiken från ett årsmöte som
hålls när äldre tillråds att isolera sig.
Styrelsen följer utvecklingen och kallar till årsmötet senare under året, senast en månad före mötet. Ambitionen är
att genomföra ett årsmöte så snart det är möjligt utifrån allmänna rekommendationer och våra lokala
förutsättningar.
Årsmöteshandlingarna kommer ändå att vara tillgängliga via föreningens webbsajt senast 30/3
(kontakta sekr@bsis.org för att få tillgång till den ekonomiska redovisningen, som inte publiceras offentligt).
Vi önskar er alla en virusfri och vacker vår!
Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Stockholm

*** *** ***
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 ~

"""""""""""""""""""""""""
(2020-4) 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 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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