
GAVLEBORGS BOTANISKA SALLSKAP (GABS)
Lokalforening av Svenska Botaniska Foreningen

Protokoll fort vid GABS styrelsemote 2013-03-17

Plats: Birgittagarden, Ovansjo
Narvarande: Barbro Risberg (ordf.), Anders Delin, Bjorn Wannberg, Birgitta Wannberg, Maj Johansson,
Magnus Bergstrom, Ann-Christin Jaderholm, Tomas Troschke, Ove Lennstrom.

1. Motet oppnas.

2. Ove Lennstrom utsags att tillsammans med ordioranden justera protokollet.

3. Dagordningen godkandes. Som ovriga fragor anmaldes rapport fran SBFs foreningskonferens (Barbro
Risberg) och Naturskyddsfb'reningens uppfattning om angsblommor (Maj Johansson)."

4. Ekonomisk rapport. Birgitta Wannberg redovisade det aktuella laget. For verksamheten utom Gastriklands
Flora finns tillgangar pa cirka 74000 kroner, medan kanda och troliga utgifter for resten av aret uppgar till
57000 kroner. For Gastriklands Flora firms "synliga" tillgangar pa cirka 88000 kronor och de uppskattade
utgifterna ar 205000 kronor. Av dessa ar dock 130000 kostnader for layout, som kan betalas fran de 150000
som beviljats i bidrag fran SBFs jubileumsfond. Ytterligare LONA-medel har ocksa sokts.

5. Halsinglands flora. Anders Delin fortsatter att skriva artbeskrivningar, och sadana finns nu i en forsta
version for nagot over halften av de bofasta arterna. Barbro Risberg framholl att utformningen av dessa, med
beskrivningar av arternas utveckling over bade ars- och livscykeln gor Halsingefloran unik bland
landskapsfloror. Anders framholl ocksa Arnold Larssons stora insats for att datalagga litteratur- och
herbarieuppgifter. Bjorn Wannberg foreslog att medlemmarna skall stimuleras att bidra med beskrivningar av
utflyktsmal genom att publicera en preliminar lista over sadana i nasta nummer av VAX.

6. Gastriklands flora. Magnus Bergstrom och Ove Lennstrom rapporterade om laget. Just nu ligger man en
manad fore den uppgjorda tidsplanen. Ungefar 2/3 av artbeskrivningarna ar korrekturlasta. Ett avsnitt om
botaniska utflyktsmal ar under arbete. Insamling och urval av fotografier pagar. Barbro Risberg och Anders
Delin kan bidra med bilder. Historiska bilder skall ocksa insamlas.

7. Floravakteri. Det framkom ater att overforingen av data till Artportalen upplevs som arbetskravande och
problematisk. Gamla floravaktardata fran Halsingland tycks delvis ha hamnat i oordning pa Artportalen, och
det ar oklart hur detta skall hanteras. Detta ger ater anledning att fundera over hur vederhaftigheten i
databasen kan kontrolleras. Sebastian Sundstrom vid Artdatabanken har bett om forslag till nya
floravaktararter.

8. Hemsidan. Magnus Bergstroms uppdaterar kalendariet. Argangarna 2000 - 2010 av VAX finns nu nastan
kompletta pa hemsidan, Magnus meddelade ocksa att ban borjat arbeta pa en ny utformning av hemsidan.
Verksamhetsberattelsen och den ekonomiska rapporten skall laggas ut pa hemsidan. Anders Delin fragade
om mojligheten att starta ett digitalt diskussionsforum. Det framkom att detta kan vara enklast att gora via
Facebook. Magnus skall undersoka detta.

9. VAX. Pa onskemal av redaktoren Tomas Troschke diskuterades namnskicket, och slutsatsen ar att
tidskriften skall folja Dyntaxas nomenklatur. Anders Delin framholl att de svenska artnamnen kan forvantas
vara mer konstanta an de vetenskapliga namnen, eftersom de normalt inte behover andras med anledning av
a'ndrad uppfattning om slaktskap eller pa grund av nomenklaturregler. Tomas skall beskriva Dyntaxa i nasta
nummer av VAX.

10. Aktuella remisser. Barbro Risberg meddelade att det inte blir nagra vindkraftverk pa Soderasen i Torsaker.
Gavle kommun har givit ut ett forslag till miljostrategiskt program, som enligt Barbro ser ut som ett gott
helhetsgrepp, a'ven om det aterstar att se vad det praktiska resultatet blir.
I Gavle kommun invigdes Testeboskogens naturreservat den 17 mars. Ett nytt fb'reslaget naturreservat vid

>



Tangberget ar enligt Ove Lennstrom angelaget.

11. Kalendariet. De vilda blommornas dag blir i ar den 16 juni. SBF bar nu skyddat namnet, vilket innebar att
det bara far anvandas for arrangemang denna dag soni annonserats pa SBFs hemsida, och arrangemanget
skall var kostnadsfritt for deltagarna. SBF vill ocksa heist att det skall flnnas nagon lansansvarig for
arrangemangen.
En mosippeinventering i Gastrikland ar planerad till varen. I detta sammanhang kommenterades att
branning i kombination med sadd av farska fron verkar vara den enda effektiva
foryngringsmetoden. Maj Johansson informerade om planerade sadana forsok vid Herman.
Slatteraktiviteter ar ocksa planerade till sommaren, bland annat i Ostansjo, Torsaker den 27 juli.
Mqjligheten att fa miljostod fran Lansstyrelsen diskuterades.

12. Ovriga fragor. Maj Johansson komnienterade en fropase med "angsblommor" som skickats ut fran
Naturskyddsfbreningen. Den innehaller dels ett antal ettariga akerogras som blaklint och vallmoarter, och i
6'vrigt arter som ar mer lampade for sadd pa naken jord, och det ar inte en artsammansattning som lampar
sig for "ang". Anders Delin kommenterade att begreppet "ang" for honorn framstar som alltmera diffust.
Barbro Risberg informerade om SBFs fo'reningskonferens i Uppsala, dar hon och Peter Stahl deltagit.
Konferensens foredrag behandlade DNA-baserade undersokningar av Dactylorhiza (Mtkael Hedre'n) och
hallandska krypbjornbar (Ulf Ryde), samt principerna for vetenskaplig namngivning (Stefan Ericsson).
Forandringar i SBFs styrelse ar att Margareta Edqvist avgar som ordforande och ersatts av Stefan
Grundstrom. Vidare lamnar Magnus Bergstrom styrelsen, och nya ledamoter blir Hans Rydberg och Hakan
Sundin. Guldluppen tilldelades Kjell Emanuelsson, Stromstad.
Na'rkes flora har just utkommit, och Gotlands flora beraknas komma ut till jul.
Botanikdagarna blir i ar i Dalsland och 2014 i Angermanland.
Arets vaxter ar blaklint och lysmossa, och 2014 ars vaxt ar slatterblomma. Kommentarer till detta pa vart
mote var att varken blaklint eller slatterblomma ar lyckade val ur vart perspektiv, och det framholls fran
flera hall att brunklover skulle vara en intressant art.
Vidare meddelades att SBF kommer att starta en ny mer "popular" tidskrift vid sidan av SBT, och Magnus
meddelade att en redaktor har utsetts. Han kunde ocksa meddela att SBFs medlemsantal har vant nagot
uppat.
Ove Lennstrom rapporterade fran Lansstyrelsens konferens om asyl och flyktingmottagande i Gavleborg
(Gavle 12 december). Konferensen syftade till att bl. a. anvanda naturen som hjalp vid integration av en
mangfald kulturer.

13. Nasta styrelsemote foreslas bli pa Axmar Brygga den 26 maj. Birgitta Wannberg bokar lokal. Hostmotet
foreslas aga rum den 6 oktober i Gavle (Studieframjandets lokal). Ove Lennstrom ordnar detta.

14. Motet avslutas.
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