Föreningssidor Svenska Botaniska Föreningen

Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala
lördagen den 7 mars 2015, kl. 16.00, på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Eventuella
motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda före 23 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 2016
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 7–8 mars i Uppsala
Helgen den 7–8 mars 2015 hälsar vi alla välkomna till en spännande och intressant föreningskonferens i Uppsala.
Den här gången anordnar vi en gemensam
konferens med Sveriges Mykologiska Förening
(SMF), där vi tror att många av bidragen ska ha
intresse för både växt- och svampintresserade.
Huvudtemat för konferensen blir ”Botanik
och mykologi på nätet”. Det bjuds bland annat
på information om Rödlistan 2015, Virtuella
herbariet, Artportalen, Naturens kalender, våra
Facebooksidor med mera.
Andra presentationer kommer att handla om
spännande artgrupper som låsbräkenväxter och
skogsvaxingar.

Ett detaljerat program kommer att läggas ut
på SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se).
Konferensen kommer att äga rum på Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14. Anmälan sker via SBF:s hemsida eller till Maria van der
Wie (tel: 018-471 28 91). Sista anmälningsdag: 22 februari.
Konferensen kostar 400 kr. Då ingår fika
lördag och söndag, samt lunch och middag/eftersits på lördagen. Ange om du önskar specialkost.
Nytt för i år är du kan betala din deltagaravgift
direkt på hemsidan.
Kom till konferensen i Uppsala för att träffa
andra botanikintresserade och lära dig något nytt
i en avspänd men stimulerande omgivning!

Resa till Nordnorge
Följ med Norsk Botanisk Forening på deras Botanikkdagene i
norra Norge 31 juli till 5 augusti 2015. Det blir botanisering i
Skibotndalen som har en rik och unik flora med många nordöstliga inslag.
Det finns flera mycket sällsynta arter i dalen, som till exempel
grönlandsstarr Carex scirpoidea, laestadiusvallmo, lappvallmo
(Papaver radicatum subsp. laestadianum och subsp. hyper
boreum) och lappfela Platanthera obtusata subsp. oligantha för
att välja de mest berömda. Se mer information på vår hemsida.
Det blir övernattning på Hotel Lyngskroa med frukost, middag, lunchsmörgåspaket samt buss i fyra dagar med chaufför
och guide. Förhandling om priserna pågår, men kommer att
hamna på ungefär 8 000 norska kronor.
Intresseanmälan görs till Kristin Vigander (kristvi@gmail.com).
Observera att det endast finns tio platser för SBF:s medlemmar.

350

Förutom Kretaresan som
presenteras här till höger
kommer två andra SBF-resor
att äga rum under nästa år
i samarbete med AviFauna
(www.avifauna.se). En till
Monti Sibillini i italienska
Apenninerna den 10–17
maj, reseledare Caroline
Edelstam, och en till franska
Alperna i början av juli, reseledare Leif Andersson.
Program och mer
information kommer i nästa
nummer av SBT.
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