
Verksamhetsberättelse för Botaniska Föreningen i Västmanlands län år 2010 
 
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2010 
Föreningen har under året haft två medlemsmöten samt fyra protokollförda styrelsemöten. Den 31/12 
hade föreningen 65 medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 100 kr per person och 120 kr för familj. 
 
Styrelsens sammansättning: 
Christina Flint Celsing (ordf.)    
Bengt Stridh (vice ordf.)                                                        Bo Eriksson (ledamot från 1/11) 
Sören Larsson (sekr.)                          Birgitta Ellénius (ledamot) 
Einar Marklund (kassör   Inger Karlsson (ledamot) 
     
Revisor: 
Kjersti Jones 
  
Revisorsuppleant: 
Arne Persson 
 
Valberedning: 
Seppo Ormiskangas (sammank.) 
Hans Klinga 
 
Program och föredrag: 
29/3 Årsmöte i Vita skolan, Ramnäs. Tom Sävström visade bilder från Surahammars natur. 
15/11 Höstmöte i Vita skolan, Ramnäs.  Staffan Jansson och Inge Palmqvist från Dalarnas 
                       Botaniska Sällskap medverkade och berättade om kärlväxtinventeringen i Dalarna. 
 
Utflykter:     
8/5                   Inventering av atlasruta 11G 8i 
11/5                 Utflykt till backsippelokaler öster om Västerås 
12-13/6            Inventeringsläger vid atlasruta 11G 8i 
29/6                 Floraväktarutflykt till Klackbergs naturreservat i Norberg. 
24/7                 Inventering av atlasruta 11G 8i 
5/8                   Kvällsutflykt till en ruderatmiljö vid Köpingshamn. 
28/8                 Inventering av atlasruta 11G 8i. 
25/9                 Utflykt till en Nyckelbiotop vid Sevalla för att se vedlevande svampar. Utflykten ingick i 
                        arrangemanget ”Öppen natur” . 
18/10               Utflykt till Kolningsberg i Norberg för moss-studier. 
 
Inventeringar: 
Inventering av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 34 st atlasrutor bokats av 16 st  
inventerare. 
Fyra gemensamma inventeringar har arrangerats i atlasruta 11G 8i, bl.a. ett inventeringsläger över en 
en helg. 
Inventeringen av mistel har fortsatt under vintern/våren och en lägesrapport har publicerats i 
Kontaktbladet. 
Inventering av backsippa (Pulsatilla vulgaris) i länet har genomförts. 138 fynd har registrerats. 
Föreningen har under 2010 tagit över driften av floraväkteriet från Länsstyrelsen. Under året 
har totalt 55 lokaler fått besök av floraväktare. Flera föreningsmedlemmar har deltagit i en kurs 
som Svenska Botaniska Föreningen anordnade i Salbohed i våras. Ett betydande antal nya 
floraväktarlokaler som kan bli föremål för uppföljning har registrerats i Artportalen 
 
Utbildning: 
En studiecirkel i ämnet ”Inventeringsteknik och moment om Artportalen” har pågått under året. 
 
Övriga aktiviteter: 
 
Två nummer av ett kontaktblad om sammanlagt 24 sidor har sammanställts och tillsänts alla medlemmar. 
Blåsippan har utsetts att ingå i föreningens logotype. 
Föreningen hemsida ” www.sbf.c.se/bfv/” har hållits uppdaterad och aktuell under året. 



Ordf. Christina Flint Celsing representerade föreningen vid Svenska Botaniska Förenings 
föreningskonferens och årsmöte i Uppsala. 
  
 
 
 
_______________________              _________________________ 
 
Christina Flint Celsing   Sören Larsson 
 
 
--------------------------------------                              -------------------------------------------------- 
Bengt Stridh                                                           Einar Marklund 
 
 
--------------------------------------                               --------------------------------------------------- 
Inger Karlsson                                                        Birgitta Ellénius 
 
 
 
 
 
 
 
 


