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Kallelse till SBF:s årsmöte
19 juli 2003 i Övertorneå
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum
i samband med Botanikdagarna i Norrbotten
lördagen den 19 juli 2003 kl. 19 i Övertorneå.
Dagordningen upptar följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Fråga om mötets utlysande
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse
6. Revision
7. Val av ordförande i föreningen

Studerandestipendier till
Botanikdagarna i
Norrbotten
Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle att
under skicklig ledning få bekanta sig med
floran inom ett område och träffa andra botanister. Mycket kunskap finns att tillägna sig
under trevliga former tillsammans med andra
intresserade i botaniskt exklusiva miljöer. Läs
gärna de rapporter som tidigare stipendiater
har skrivit i SBT häfte 3, 1999 och häfte 5,
2000.

S

BF delar ut studerandestipendier för deltagande i botanikdagarna, som i år går
av stapeln i Norrbotten den 17–20 juli
(se sid. 2 i förra häftet). Stipendierna omfattar
kostnader för mat, logi och resor. De delas ut till
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8. Val av övriga styrelsemedlemmar och
funktionärer för kommande period
9. Val av valberedning
10. Fastställande av årsavgift för 2004
11. Anslutning av regionala/lokala
föreningar
12. Botanikdagarna 2004
13. Övriga frågor
14. Utdelande av guldlupp
15. Årsmötets avslutande

svenska studerande vid nordiska gymnasier och
högskolors utbildning i biologiska ämnen, dock
inte till forskarstuderande. Fördelningen görs
inte bara på grundval av betygsmeriter, utan lika
högt räknas botaniskt intresse och verksamhet.
Ansökningarna skall vara föreningens
sekreterare tillhanda senast 9 maj under adress:
Evastina Blomgren, Dalgatan 7–9, 456 32
Kungshamn. Ansökningarna skall innehålla
styrkt meritförteckning, intyg från lärare att den
sökande är studerande, samt uppgifter om eventuell tidigare botanisk verksamhet som exempelvis fältbiologiska kurser och inventeringar.
Ytterligare upplysningar kan fås på vår hemsida
(www.sbf.c.se) eller från SBF:s kansli på adress:
c/o Avd. för växtekologi, Uppsala universitet,
Villavägen 14, 752 36 Uppsala.
Tel: 018-471 28 91, fax: 018-55 34 19
E-post: linda.svensson@sbf.c.se
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