Verksamhetsberättelse för Botaniska Föreningen
i Västmanlands län 2012
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2012.
Föreningen har under året haft tre medlemsmöten och fyra protokollförda styrelsemöten.
Den 31/12 hade föreningen 81 medlemmar.
Medlemsavgifterna har varit 100 kr per person och 120 kr för familj.
Styrelsens sammansättning:
Bengt Stridh (ordf.), Kenneth Nordberg (sekreterare),
Inger Karlsson (vice ordf.), Einar Marklund (kassör),
Bo Eriksson (ledamot),Tina Nordberg (ledamot),
Lasse Gustavsson (ledamot), Christina Schyberg (ledamot).
Revisor:
Kjersti Jones
Revisorsuppleant:
Arne Persson
Valberedning:
Seppo Ormiskangas (sammank.)
Hans Klinga
Program och föredrag:
25/3 Årsmöte i Föreningslokalen, Kolsva. Christina Schyberg berättade om naturvård i
Kungsörs kommun.
21/10 Bildtittarträff i Vita skolan, Ramnäs
18/11 Höstmöte i Vita skolan i Ramnäs.Markus Rehnberg från länsstyrelsen berättade om
åtgärdsprogrammet.
Utflykter:
21/4
27/5
2/6
17/6
30/6-1/7
21/7
18/8
16/9

Floraväktarutflykt till Gråtbron, Kolsva.
LONA-projektet vid Badelundaåsen.
I samband med årets växt gjordes besök på lokal för kattfot i Kungsörs
kommun.
Besök i Vedby hage i samarrangemang med Västerås Naturskyddsförening,
detta var ett arrangemang under rubriken ”De vilda blommornas dag”.
Gemensamt inventeringsläger i atlasrutorna 10 G8c-d i Kungsör.
Vandring längs Strömsholms kanal, Hallstahammar.
Gemensam inventering av atlasrutorna 10 G8c-d.
Höstvandring i Kungs-Barkarö hagar.

Inventeringar:
Inventering av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 56 st atlasrutor
bokats av 27 st inventerare. Dessutom har föreningen 4 st gemensamhetsrutor.
Två Nyhetsbrev och en Årsrapport kring projektet har getts ut.
Två gemensamma inventeringar har arrangerats i atlasruta 10G8c-d, bl.a. ett
inventeringsläger under helgen 30:e juni – 1:a juli.
Inventering av ”årets växt” kattfoten (Antennaria dioica) har genomförts i länet, 75 lokaler för
arten har påträffats.
Föreningen har ansvarat för floraväkteriet i länet. Under året har 172 lokaler besökts av
floraväktare.
Utbildning:
En studiecirkel i artverifiering genomfördes vid fyra tillfällen, ledare Bengt Stridh.
En endagskurs har hållits i handhavande av GPS, ledare Bengt Stridh.
Övriga aktiviteter:
Två nummer av föreningsbladet Blåsippan om sammanlagt 24 sidor har sammanställts och
tillsänts alla medlemmar.
Digitaliseringen av Malmgrens ”kartotek” har slutförts.
Föreningen hemsida ” http://www.bfiv.se ” har hållits uppdaterad och aktuell under året.
Einar Marklund och Bo Eriksson representerade föreningen vid SBF:s föreningskonferens
den 3-4:e mars.
Bo Eriksson och Bengt Stridh representerade föreningen vid Atlaskonferensen i Uppsala 1314:e oktober.
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
Bbl/AT.
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