
Vinterblad
Vinter och vår 2023

Ännu ett år går mot sitt slut, och vi blickar redan fram mot nästa. Inuti det här  
bladet hittar du BSIS preliminära program för vintern och våren. Dessutom kommer vi den 
11 februari ha en Sällskapsträff och prata om vad mer vi kan hitta på i Sällskapet under 
året.

Vill du bli mer aktiv, lära känna andra och få en större möjlighet att påverka vad Sällskapet 
gör? Maila aktiv@botaniskasallskapet.se och kom på Sällskapsträffen den 11 februari!
Som aktiv kan du hjälpa till med det du vill, så mycket eller lite du vill. Det kan vara att 
komma med idéer och önskemål kring aktiviteter, hjälpa till att baka till event, hålla i eller 
hjälpa till vid exkursioner och andra programpunkter, hjälpa till med hemsidan, eller bara 
vara med i loopen om vad som händer.

Skicka ett mail till aktiv@botaniskasallskapet.se, du behöver inte kunna massor och det 
finns inga måsten. Ju fler som är aktiva, desto roligare kan vi ha det!

MEDLEMSKAP FÖR 2023

Om du inte redan betalt medlemsavgiften för 2023 är vi är glada att du gör det 
senast 31 januari.

Det är enkelt att bli medlem i Botaniska Sällskapet. Som medlem får du tillgång 
till alla programpunkter inkl. kurser och Sällskapsträffar. Du får även vår medlems- 
tidskrift Daphne som utkommer med minst 2 nr/år. Med fler medlemmar kan vi 
ordna fler roliga event och bidra till att sprida naturintresset i Stockholm.

Medlemskap: 200 kr/år, 50 kr för familjemedlemmar (ingen egen Daphne). 
Betalas till plusgiro 19 60 94-7 “Botaniska Sällskapet”. Ange namn och adress 
på inbetalningen! Skicka även in dina personuppgifter (adress, mailadress) till 
oss via mail eller hemsidan.

Kontakt: info@botaniskasallskapet.se 
        www.botaniskasallskapet.se

 VI SES!



FÖR ALLA EVENT GÄLLER:
Om inget annat anges så är deltagande gratis  
och alla är välkomna. Ta gärna med dig fika 
till exkursionerna.
Kom ihåg att anmäla er!

11 feb: Sällskapsträff med program-
planering
Tid och plats: 14:00, BIG-huset (Svante Arrhe-
nius väg 20C), Stockholms Universitet

Välkomna till årets första sällskapsträff! Den 
här gången ligger fokus på hur du som medlem 
kan bli mer aktiv i föreningen, och planering 
kring vad BSIS ska hitta på det kommande 
året.
Deltagande: Endast för medlemmar. Det går 
bra att bli medlem på plats.
Kontakt: Mira Rawet, tel. 070-875 74 79,  
mira@botaniskasallskapet.se

10 mars: Föreläsning: Erik Ljung-
strand
Tid och plats: 19:00, BIG-huset (Svante Arrhe-
nius väg 20C), Stockholms Universitet. 
Fika serveras från kl. 18:00

Nya växter att vänta i Sverige? Erik berättar om 
hur han (och andra) sökt och funnit sådana, 
och ger exempel på arter som ännu kan växa 
oupptäckta i Sverige.
Deltagande: Gratis för medlemmar i BSIS,  
40 kr för icke-medlemmar.
Anmälan och kontakt: Senast 5 mars till Jan 
Andersson, jan@botaniskasallskapet.se, 
tel./sms 070-674 68 39
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1 feb: Jordbrukslandskapets biologis-
ka mångfald i tid och rum
Tid och plats: 19:00, BIG-huset (Svante Arrhe-
nius väg 20C), Stockholms Universitet. 
Fika serveras från kl. 18:00

Regina Lindborg, professor på Naturgeografiska 
institutionen vid Stockholms universitet, håller 
en föreläsning för oss.
Deltagande: Gratis för medlemmar i BSIS,  
40 kr för icke-medlemmar.
Anmälan och kontakt: Bo Eknert, 
ordf@botaniskasallskapet.se, tel. 073-766 93 08

18 feb: Vinterträd – Knoppar och habitus
Tid och plats meddelas senare, anmäl intresse 
för att inte missa.

Landskapsarkitekterna Amanda Vestberg och 
Karolin Hård tar med oss på en exkursion med 
tema vinterknoppar. Ta med blyertspenna,  
varma kläder, sittunderlag och matsäck.
Kontakt: Anders Erixon, tel. 0730-25 09 55,  
anders@botaniskasallskapet.se

Program
Vinter och vår, 2023

Kom ihåg att anmäla er! Kontakt finns under respektive programpunkt.



OM BSIS
BSIS, Botaniska Sällskapet i Stockholm, 
är en botanisk förening med verksamhet i 
Stockholms och Sörmlands län. Vi anordnar  
aktiviteter, ger ut tidskriften Daphne, håller 
kurser, har exkursioner, ordnar sällskaps- 
träffar, m.m.

Medlemskap: 200 kr/år, 50 kr för familje- 
medlemmar (ingen egen Daphne). 
Betalas till plusgiro 19 60 94-7 “Botaniska 
Sällskapet”. Ange namn och adress på in-
betalningen! Skicka även in dina person- 
uppgifter (adress, mailadress) till oss via 
mail eller hemsidan.

Kontakt: info@botaniskasallskapet.se
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FLORAVÄKTERIET PÅGÅR ÅRET OM
Vi bevakar hotade växter och växtmiljöer.
Nya floraväktare är alltid välkomna! 
BSIS ansvarar för AB+D län.

Se under övrigt på www.floravakt-abd.se

Kontakt i styrelsen: Jan Andersson, tel./sms  
070-674 68 39, jan@botaniskasallskapet.se

29 mars: Årsmöte 2023
Plats: BIG-huset (Svante Arrhenius väg 20C), 
Stockholms Universitet

Välkomna till årsmöte. Kallelse med mer infor-
mation går ut till alla medlemmar.
Deltagande: Endast för medlemmar. Det går  
bra att bli medlem på plats.
Kontakt: Yolanda Karlsson, tel. 072-026 59 41,  
vice@botaniskasallskapet.se

När snön tinat: Mossor för nybörjare
Tid och plats meddelas senare, anmäl intresse 
för att inte missa.

BSIS eminenta Måns Persson håller i en exkur-
sion på tema mossor för nybörjare.
Kontakt och intresseanmälan: Anders Erixon, 
anders@botaniskasallskapet.se, tel. 0730-25 09 55

Kom ihåg att anmäla er! Kontakt finns under respektive programpunkt.

6 maj: Exkursion: Gålö
Tid och plats meddelas senare, anmäl intresse 
för att inte missa.

Gålö i Haninge är en vacker skärgårdsnära miljö 
med mycket att erbjuda vad gäller natur.
Kontakt och intresseanmälan: Anders Erixon, 
anders@botaniskasallskapet.se, tel. 0730-25 09 55

13–14 maj: Floraväktarhelg
Tid och plats: Hela helgen, flera platser

Kontakta Jan Andersson om du är intresserad av 
floraväkteri och vill veta mer.
Kontakt: Jan Andersson, tel./sms 070-674 68 39, 
jan@botaniskasallskapet.se

27 maj: Exkursion: Sandemar
Tid och plats meddelas senare, anmäl intresse 
för att inte missa.

Favorit i repris! Exkursion till naturreservatet 
som är känt för sin rikhet av både växt- och 
fågelliv.
Kontakt och intresseanmälan: Anders Erixon, 
anders@botaniskasallskapet.se, tel. 0730-25 09 55

Botaniska Sällskapet i Stockholm
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Botaniska Sällskapet i Stockholm

Tibast, Daphne mezereum


