Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala
lördagen den 8 mars 2014, kl. 16.00, på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Eventuella
motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda före 24 januari. Dagordningen tar upp följande
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsperson
Dagordningens godkännande
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen

9. Fastställande av årsavgift för 2015
10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar
11. Inkomna motioner
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av övriga styrelsemedlemmar och
funktionärer för kommande period
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

Föreningskonferens 8–9 mars i Uppsala
Helgen den 8–9 mars 2014 hälsar vi alla välkomna till en spännande och intressant föreningskonferens i Uppsala.
Tonvikten denna gång läggs på presentationer
av nyvunna resultat inom svensk naturvård. Vi får
bland annat höra om Sveriges redovisning till EU
om våra hotade arter och habitat, och om vad
som har åstadkommits efter tio års arbete med
alla de olika åtgärdsprogram som har satts igång.
Vi får också höra om naturvårdsarbete i sydsvenska sandmarker, om hur mossor kan användas i naturvårdens tjänst, och vi får senaste nytt
från den omfattande floraväktarverksamheten. Vi
får vidare ta del av erfarenheter av den norska
listan med ”svartlistade” kärlväxter. En fråga som

aktualiserats även i Sverige, samt, inte minst,
senaste nytt om den efterlängtade gotlandsfloran.
Ett detaljerat program kommer att läggas ut
på SBF:s hemsida (www.sbf.c.se).
Konferensen kommer att äga rum på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Anmäl
allra senast 21 februari att du vill vara med till
Maria Redin på kansliet (tel: 018-471 28 91,
e-post: sbf@sbf.c.se). Konferensen är gratis. Ange
om du vill äta lunch till självkostnadspris på lördagen och/eller söndagen och om du vill vara med
på eftersits med mat och dryck på lördagskvällen.
Kom till konferensen i Uppsala för att träffa
andra botanikintresserade och lära dig något nytt
i en avspänd men stimulerande omgivning!

Föreslå kandidater till Guldluppen!
Guldluppen 2014 kommer att delas ut i
samband med årsmötet i Uppsala i mars. Därför
är det nu hög tid att föreslå lämpliga kandidater
till utmärkelsen. Skicka in ditt förslag tillsammans
med en motivering till någon i SBF:s styrelse (för
adresser, se www.sbf.c.se). Bland kandidaterna
utses därefter årets mottagare av det fina priset.

Roland Bengtsson.

Med Guldluppen vill Svenska Botaniska Föreningen uppmärksamma värdefulla insatser inom
botanikens område. Guldluppen kan tilldelas
personer eller organisationer som aktivt och
engagerat sprider kunskap om den svenska
floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda
miljöer med värdefull växtlighet.
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