
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Botaniska Föreningen 
i Västmanlands län 2013 

 
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2013. 
Föreningen har under året haft två medlemsmöten och tre protokollförda styrelsemöten. 
Den 31/12 hade föreningen 84 medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 100 kr per person och 120 kr för familj. 
 
Styrelsens sammansättning: 
Bengt Stridh (ordförande), Kenneth Nordberg (sekreterare),Inger Karlsson (vice ordf.), 
Einar Marklund (kassör), Bo Eriksson (ledamot),Tina Nordberg (ledamot),  
Tom Sävström (ledamot), Christina Schyberg (ledamot). 
 
Revisor: 
Kjersti Jones 
 
Revisorsuppleant: 
Arne Persson 
 
Valberedning: 
Seppo Ormiskangas (sammankallande), Hans Klinga. 
 
Program och föredrag: 
 
24/3   Årsmöte i Vita skolan Ramnäs. Lars Bohlin berättade om naturvård och 
          naturvärden i Köpings kommun. 
20/10 Bildtittarträff i Vita skolan, Ramnäs.  
17/11 Höstmöte i Vita skolan i Ramnäs. Margareta Edqvist berättade om floraväkteriet i 
          Sverige. 
 
Utflykter: 
 
1/5 Mosippsutflykt i Sala kommun. 
1/6    Inventeringsdag i atlasrutan, Baggådalen, Skinnskattebergs kommun. 
16/6  ”De vilda blommornas dag”. 
                     - Besök i Vedby hage, samarrangemang med  Västerås Naturskyddsförening., 
                     - Besök i Degran, samarrangemang med Ramnäs Naturklubb och 
                       Surahammars Naturskyddsförening. 
                     - Besök i Salatrakten, samarrangemang med Sala Naturskyddsförening. 
2/7 Floraväktarutflykt till Tidö, Västerås kommun. 
29-30/6  Inventeringsläger i atlasrutorna Baggådalen. 
24/8 Inventering av atlasrutorna i Baggådalen. 
22/9 Bland mossor och lavar i Ängelsberg, Fagersta kommun.. 
 
 



 
Inventeringar: 
 
Inventering av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 57 st atlasrutor 
bokats av 27 st inventerare och en förening. Dessutom har föreningen 6 st 
gemensamhetsrutor. 
 
En Årsrapport kring länsprojektet har getts ut. 
 
Tre gemensamma inventeringar har arrangerats i atlasruta 12F8g-h bl.a. ett 
inventeringsläger under helgen 29:e – 30:e juni. 
 
Inventering av ”årets växt” blåklinten har genomförts i länet, 36 lokaler för arten har 
påträffats, åtta personer har rapporterat. 
 
Föreningen har ansvarat för floraväkteriet i länet. Under året har 260 lokaler besökts av 20 
floraväktare. 
 
En rapport "Förekomst och övervakning av rödlistade och sällsynta kärlväxter i 
Västmanlands län" har tagits fram och publicerats i Länsstyrelsens publikationsserie. 
 
Utbildning: 
 
Gräskurs i Salatrakten, ledare Bo Eriksson. 
            
Övriga aktiviteter: 
 
- Två nummer av föreningsbladet Blåsippan om sammanlagt 24 sidor har sammanställts 
  och tillsänts alla medlemmar. 
- Föreningen hemsida ” http://www.bfiv.se ” har hållits uppdaterad och aktuell under året. 
- Bengt Stridh representerade föreningen den 26:e augusti angående  Artportalen och 
  floraväkterirapportering. 
- Bo Eriksson har representerat föreningen på SBF:s föreningskonferens 9-10:e mars. 
- Ordf. Bengt Stridh har representerat föreningen i en testgrupp av Artportalen 2. 
- Föreningen har i olika sammanhang synts i de lokala medierna Västmanlands Läns 
  Tidning, Västerås Tidning och Bärgslagsbladet/ArbogaTidning. 
 
 
 
 
 
_______________________ _________________________ __________________________ 
 
Bengt Stridh   Kenneth Nordberg      Einar Marklund 
 
 
-------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
Inger Karlsson  Bo Eriksson        Tom Sävström 
 
 
-------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
Tina Nordberg     Christina Schyberg 


