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Styrelsen har under året haft följande sammansättning
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Föreningen hade den 31 dec 2005, 222 medlemmar, en minskning från föregående år
med 20 medlemmar. Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger.
Trollius
Trollius har under året utkommit med ett nummer. Nr 34 som utkom i december innehöll bl.a. en artikel om mosippan innehållande bl a en lista på kända förekomster i
länet. En förteckning över de gångna årens botaniska upptäckter presenterades.
Skogsfrun utsågs av Svenska Botaniska Föreningen till 2005 års inventeringsart och
förekomsten i Dalarna redovisades genom utdrag ur Dabs´ databas.
Landskapsfloraprojektet
Projektet har nu pågått under tio år. 65 (57 år 2004) inventerare har hittills bokat 137
(126 år 2004) rutor. 21 rutor är färdiginlämnade. Därutöver har 30 rutor inventerats
mer eller mindre noggrant av DABS.
Under året har Inge Palmqvist gjort ett jättearbete med inmatning av fynduppgifter i
dataregistret. Hittills har 34 000 förekomster rapporterats i databasen.
För arbetet med inmatning av rapporter har Inge Palmqvist inköpt en bärbar dator.
Datorn ska vara DABS´ egendom men användas och förvaras hos Inge.
Program
• Den 7 april visade Janet Jandér bilder från Galapagos. Programpunkten ordnades tillsammans med ornitologerna i Borlänge.
• Årsmötet hölls den 20 mars och avslutades med att Staffan Jansson visade
bilder från sin resa till Borneo. Inge Palmqvist demonstrerade föreningens
dataprogram för inmatning av fynduppgifter.
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• Den traditionella vårexkursionen till Säterdalen gick av stapeln den 8 maj. Den
genomfördes tillsammans med Naturskyddsföreningen i Säter.
• Söndagen den 19 juni firades ”De vilda blommornas dag” i hela Sverige. I Dalarna arrangerade Dabs vandringar på 10 ställen i 8 kommuner. Vandringarna
var mycket välbesökta och deltagarna efterfrågade fler sådana arrangemang.
• Samma dag den 19 juni genomfördes också en botanisk inventering på Aspeboda golfbana. Inventeringen skedde som ett samarrangemang med Entomologiska föreningen i Dalarna.
• Tisdagen den 21 juni genomfördes en blomstervandring i Orsa med Roland
Öjeskog som ledare.
• Onsdagen den 28 juni besöktes Fjäsko fäbodar för en blomstervandring, även
denna gång med Roland Öjeskog.
• Onsdagen den 29 juni visade Inge Palmqvist sin imponerande samling av
daggkåpor i trädgården.
• Söndagen den 10 juli besöktes fäbovall och rikkärr vid Rämma. Delar av atlasrutan inventerades och fältgentiana, svarthö och kung Karls spira noterades
under ledning av Lennart Bratt.
• Slåttern vid Prosängen i Gopa genomfördes lördagen den 6 augusti.
• Söndagen den 14 augusti var det dags för årets ”lek och plask” i form av
vattenväxtexkursion till sjön Hönsan på gränsen mellan Husby och Stora
Skedvi.
• Sommarprogrammet avslutades med ett besök till slamdammarna i Garpenberg
under ledning av Lennart Bratt.
Hemsida
Diskussioner har förts om DABS ska ha en hemsida där sällskapets program och
arbetet med dalafloran kan presenteras. Inge Palmqvist har tittat på andra botaniska
föreningars hemsidor och visat styrelsen förslag på hur hemsidan skulle kunna se ut.
Ett särskilt möte har behandlat hemsidan. Inges dalaflorematerial blir huvudattraktionen. Hemsidan ska innehålla sedvanlig information om föreningen. Diskussionerna
om sidans innehåll ska fortsätta.
Kryptogamboken
Under året har ett omfattande arbete nedlagts på moss- och lavdelen av hotartsboken.
Dalarnas botaniska sällskap har från Länsstyrelsens miljöövervakning erhållit 50 000
kr till arbetet med kryptogamboken.
Floraväktardagarna
Den första helgen i augusti samlades länsansvariga för landets floraväktarverksamhet
på Fredshammar i Orsa. Frågor rörande verksamheten dryftades och exkursioner
företogs till Koppången, Skräddar-Djurberga och Boda. Inge Palmqvist gästade och
guidade bland traktens rika daggkåpeflora. I Boda beskådades floraväktararterna
myrstarr, kalkbräken, mosippa och smällvedel. Trots ett miserabelt väder var besökarna glada och nöjda, men väder och tid på året gjorde att intressantare fynd uteblev.
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