DABS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Staffan Jansson från 20 mars, dessförinnan
Berndt Carrington
Vice ordförande
Håkan Persson
Kassör
Märta Ohlsson
Sekreterare
Janet Jandér
Övriga ledamöter
Lennart Bratt
Sören Nyström
Berndt Carrington
Kristina Hansson fram till 20 mars
Revisorer
Inge Palmqvist
Arne Östling
Revisorsuppleanter
Peter Turander
Henrik Liljedahl
Valberedning
Rolf Lundqvist
Janolof Hermansson
Föreningen hade den 31 dec 2004, 242 medlemmar, en minskning från föregående år med 4 medlemmar. Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger.
Trollius
Trollius har under året utkommit med två nummer. Nr 32 som utkom i maj
innehöll bl.a. del 1 av en inventering av landsvägsalléernas naturvärden som
Janolof Hermansson utfört under 2003. Bengt Oldhammer och Pär Johansson
diskuterade i en annan artikel hur skogens biologiska mångfald i Dalarna ska
kunna räddas. I dec 2004 utkom årets andra nummer av Trollius. I stort sett
hela numret upptogs av andra delen av Janolof Hermanssons inventering av
landsvägsalléer.
Landskapsfloraprojektet
Projektet har pågått under sitt nionde år. 57 inventerare har hittills bokat 126
rutor. Därutöver har 30 rutor inventerats mer eller mindre noggrant av DABS.
Styrelsen har delat upp ansvaret mellan sig att kontakta alla som bokat någon
ruta och fråga hur det går med inventeringen. Många inventerare har gjort
mycket, några vill dock avsäga sig rutan och överlåta den till någon annan som
är intresserad.
Under året har Inge Palmqvist gjort ett jättearbete med inmatning av
fynduppgifter i dataregistret.
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•
•

•
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•

Årsmötet hölls den 20 mars och avslutades med att Anders Delin från
Gävleborgs Botaniska Sällskap visade bilder och berättade om naturvårdsproblem i Hälsingland och Gästrikland.
Den traditionella vårexkursionen till Säterdalen gick av stapeln söndagen
den 9 maj. Den genomfördes tillsammans med Säters lokala
naturskyddsförening.
Den 13 juni firades ”De vilda blommornas dag” i hela Sverige. I Dalarna
arrangerade Dabs vandringar på 12 ställen i 9 kommuner. Vandringarna
var mycket välbesökta och deltagarna efterfrågade fler sådana arrangemang. Ingen annonsering gjordes i tidningarna eftersom kostnaden blir
alltför betungande men både Falukuriren och Dalademokraten tog med
informationen i ”Händer i helgen”. Dessutom hade dalaradion information
om arrangemanget i ”evenemangstips”
Tisdagen den 22 juni tog Inge Palmqvist en intresserad skara på
försommartur i Gagnef efter att först visat upp sin imponerande samling
av daggkåpor i trädgården. Flera av daggkåpearterna kunde sedan
återfinnas i naturen. Kvällen avslutades sedan med en guidning i
naturreservatet Trolldalen.
Den 10 juli ledde Niklas Gustavsson en blomstervandring vid Nysjöns
fäbodar några mil norr om Linghed.
Slåttern vid Prosängen i Gopa genomfördes den 1 augusti.
Den 15 augusti var det Uppbotjärnens tur att bli föremål för vår traditionella vattenväxtexkursion. I det strålande sommarvädret var det endast två
deltagare som fick uppleva den spännande miljön som tjärnen bjöd på.

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.
Ny föreningslokal
Årets första styrelsemöte hölls i den nya föreningslokalen i Sensusgården på
Åsgatan 44 i Hedemora. I det gamla men hemtrevliga huset bredvid Prästgården finns nu Botaniska sällskapets samlingar och där kan DABS samlas för
styrelsesammanträden eller mindre arrangemang.
Falun i mars 2005

För styrelsen:
Staffan Jansson
Ordförande

Janet Jandér
Sekreterare
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Dalarnas Botaniska Sällskap (DABS)
Bokslut per den 31 december 2004
Inkomster
Medlemsavg., gåvor
Försäljn. hotartboken
Försäljning övr.
material
Pros-slåtter
2003+2004
Ränta kapitalkonto

25 185,00
1 950,00
80,00
2 592,00
12,13

29 819,13

Utgifter
Trollius
Porto, kuvert & adm,
postavg.
Möten och exkursioner
Lokalhyra Hedemora vt
2004
Lokalhyra Vassbo 2003
Medlemsavgift SBF
Övrigt*
Årets överskott

3 248,00
2 143,75
600,00
750,00
1 700,00
200,00
684,50
20 492,88
29 819,13

*Övrigt = Inköp av Flora Nordica 396 kr, blommor till avgående ordförande
och jubilarer i styrelsen 328,50 kr.
Tillgångar**

2003-12-31

2004-12-31 Förändring 2004

Postgirot
Nordea
girokapitalkonto
Nordea kapitalkonto

25 109,65
47 929,70

42 998,40
47 929,70

17 888,75
0,00

10 783,45

13 387,58

Nordea Sekura***
Summa tillgångar

226 522,90
310 345,70

00
230 643,05
334 958,73

2604,13
20 492,88

**

4 120,15
24 613,03

I tillgångarna ligger de av Gunnar Wistrand testamenterade 47 100 kr +
ränta, som ska användas till Trollius (räntan) och sedemera till den nya
Dalaflorans tryckning.
*** Värdestegring redovisas ej i resultaträkningen
Falun 2005-02-13
Märta Ohlsson
Kassör I detta nummer:
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