
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Botaniska Föreningen i Västmanlands län år 2011 
 
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2011 
Föreningen har under året haft två medlemsmöten samt sex protokollförda styrelsemöten. Den 31/12 
hade föreningen 72 medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 100 kr per person och 120 kr för familj. 
 
Styrelsens sammansättning: 
Bengt Stridh (ordf.)   Kenneth Nordberg (ledamot) 
Inger Karlsson (vice ordf.)                                                     Bo Eriksson (ledamot) 
Sören Larsson (sekr.)                          Birgitta Ellénius (ledamot) 
Einar Marklund (kassör    Karin Bjerner (ledamot) 
     
Revisor: 
Kjersti Jones 
  
Revisorsuppleant: 
Arne Persson 
 
Valberedning: 
Seppo Ormiskangas (sammank.) 
Hans Klinga 
 
Program och föredrag: 
27/3 Årsmöte i Vita skolan, Ramnäs. Susanna Vesterberg visade bilder och berättade om 
                       vattenväxter i Västmanlands län. 
27/11 Höstmöte i Vita skolan i Ramnäs. Hans Rydberg från Projekt Sörmlands Flora berättade 
                       om arbetet med den floran.  
Utflykter:     
  7/5                 Gemensam inventering av atlasruta 12G0c. 
14/5                 Utflykt till Ängsö för bl.a. Adam och Eva studier. 
11-12/6            Inventeringsläger vid atlasruta 12G 0c. 
23/7                 Inventering av atlasruta 12G 0c. 
27/7                 Kvällsutflykt till två knärotslokaler i Ramnäs. 
 2/8                  Floraväktarutflykt till naturreservatet Stora Hammaren i Arboga. 
27/8                 Inventering av atlasruta 12G 0c. 
11/9                 Svamputflykt till ängsmarker i Surahammar. Utflykten ingick i Länsstyrelsens arrangemang  
                        ”Öppen natur”. 
16/10               Utflykt för studier av mossor till kalkområden i Sala. 
 
Inventeringar: 
Inventering av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 53 st atlasrutor bokats av 23 st  
inventerare. 5 st Nyhetsbrev och en Årsrapport kring projektet har getts ut. 
Fyra gemensamma inventeringar har arrangerats i atlasruta 12G 0c, bl.a. ett inventeringsläger under 
helgen 11-12 juni. 
Inventering av ”årets växt” knäroten (Goodyera repens) har genomförts i länet, 140 lokaler för arten har  
påträffats. Resultatet har presenterats i en rapport i Blåsippan.  
Inventering av backsippans förekomst i länet har fortsatt även i år.  
Föreningen har ansvarat för floraväkteriet i länet. Under året har hela 213 lokaler besökts av floraväktare. 
 
 
Utbildning: 
En studiecirkel i ämnet ”Inventeringsteknik och moment om Artportalen” har pågått under året. 



 
Övriga aktiviteter: 
 
Två nummer av föreningsbladet Blåsippan om sammanlagt 24 sidor har sammanställts och tillsänts alla 
medlemmar. 
Föreningens medlemsblad har fått namnet Blåsippan. 
Ett informationsblad om föreningen för att förenkla medlemsvärvning har tagits fram. 
En klisterdekal med föreningens logotyps har tagits fram. 
En stor del av arbetet med att digitalisera ”Malmgrens kartotek” har utförts. 
Föreningen hemsida ” http://www.bfiv.se ” har hållits uppdaterad och aktuell under året. 
Christina Flint Celsing representerade föreningen vid Svenska Botaniska Förenings föreningskonferens 
och höstmöte i Uppsala. 
En digital presentation av föreningen har tagits fram. Ordf. Bengt Stridh besökte Upplands Botaniska 
förening och presenterade föreningen. 
Ordf. Bengt Stridh har representerat föreningen i en testgrupp av Artportalen 2. 
Föreningen har i olika sammanhang synts i de lokala medierna VLT, Västerås Tidning och TV4 
Bergslagen. 
  
 
 
 
_______________________           _________________________         __________________________ 
 
Bengt Stridh           Sören Larsson                                     Kenneth Nordberg     
 
 
--------------------------------------           --------------------------------------------       ------------------------------------------- 
Inger Karlsson                                  Bo Eriksson                                         Karin Bjerner    
 
 
--------------------------------------            -------------------------------------------      
Einar Marklund                                 Birgitta Ellénius 
 
 
 
 
 
 
 
 


