VERKSAMHETSBERÄTTELSE
DALARNAS BOTANISKA SÄLLSKAP
1991
Dalarnas Botaniska Sällskap bildades den 12 maj 1991 vid ett konstituerande möte som hölls vid
Ljusterbro i Säterdalen.
Styrelsen har under det första verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Janne Edelsjö
Vice ordförande
Anders Sjölund
Kassör
Lennart Bratt
Sekreterare
Berndt Carrington
Övriga ledamöter
Tomas Ljung
Sören Nyström
Marika Dahllöv
Revisorer

Irene Andersson
Fred Campbell

Revisorssuppleanter

Björn Risinger
Torkel Hedgren

Valberedning

Rolf Lundqvist
Janolof Hermansson

Föreningen hade den 31.21.1991 285 medlemmar.
Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger.

Trollius
Trollius har under 1991 utkommit med ett nummer på 52 sidor. Tidskriften utsändes till medlemmarna i
juni månad. Ett planerat nummer av Trollius i december måste tyvärr skjutas på framtiden då beställda
artiklar ej levererats i tid till redaktören.
Hotartsprojektet
Arbetet med hotartsprojektet pågår. Redaktörerna har under året bearbetat och faktagranskat
artfaktabladen. Arbete med detta är i det närmaste färdigt. Bildmaterial har samlats in. De
sammanfattande artiklarna skall skrivas och utbredningskartorna ritas under vintern. Förhoppningsvis
kommer rapporten att tryckas under hösten 1992.
Landskapsfloraprojekt
Under året har styrelsen börjat planera för ett landskapsfloraprojekt. Styrelsen har ansett det lämpligt att
påbörja projektet efter det att hotartsprojektet har slutförts. En grovplanering har således påbörjats, och
styrelsen hoppas att inventeringsarbetet för en ny Dalaflora kan startas säsongen 1993.
Program
Den 30 juni hölls en daggkåpeexkursion i Gagnef under ledning av Inge Palmqvist. De 7 deltagarna hade
en mycket lärorik dag.
Den 6 juli anordnades i samarbete med Naturskyddsföreningen i Dalarna en gräskurs i Garpenberg. Janne
Edelsjö undervisade ett 15-tal deltagare.
DABS' "egen slåtteräng" i Boda slogs den 14 juli. Ett 10-tal slåtterarbetare mötte upp trots regn.
Fjällbotaniklägret hade i år förlagts till Gördalen, och under tiden 26 - 31 juli undersöktes trakterna kring
Fulufjället. 10 medlemmar deltog i lägret.
Den 17 augusti besöktes Uvlidmorarna i Malungs finnmark. Ledare var Pell Algot Eriksson. Ett 20-tal
personer deltog i Exkursionen.
Den 17 november var det dags för den årliga herbarieträffen. Endast 4 eldsjälar mötte upp på
Wallingården i Stora Tuna.
För styrelsen
Janne Edelsjö
Ordförande

Berndt Carrington
Sekreterare

