Ordförandens utblickar
Så här vid årsskiftet får man passa på tillfället att reflektera och snegla
tillbaks på det gångna året men också påbörja planeringen inför
kommande insatser.
Det gångna året 2016 var på många sätt ett hektiskt år. För
styrelsens del blev Botanikdagarna, som vi organiserade, årets stora
botankiska event. Nästan 100 botaniker från hela Sverige kom för att
vara med ut på några av våra finaste botaniska lokaliteter. Vi hade tre
mycket fina dagar vid månadsskiftet juni-juli. På kvällarna hade vi
presentationer om Dalarnas natur och om vad vi håller på med i DABS,
bl.a. arbetet med Dalafloran, arbetet med boken Hotade och sällsynta
svampar i Dalarna och om Rällsjöbritta och hennes växter. Jag får passa
på att tacka alla som hjälpt till med arbetet så att det blev ett riktigt bra
möte!
Men vi har förutom Botanikdagarna haft fler aktiviteter, med
föreläsningar, exkursioner och en lavkurs. En viktig sak som Inge
Palmqvist håller på att avsluta är det stora arbetet med att föra över alla
artobservationer från vår databas Dalafloran till Artportalen. Det är ett
mycket stort och omfattande arbete som jag tror kommer få stor
betydelse framgent då fler och fler arbetar med Artportalen som den
stora databasen för alla slags artfynd.
Inför 2017 ser jag konturerna av ett program som förutom de
normala aktiviteterna troligen kommer att kryddas av några
inventeringsläger, ett för floraväktare och ett för att inventera för
Dalafloran. Vi kommer att ha en minikurs om knappnålslavar och
dessutom ska vi försöka ha en studiecirkel för botaniskt intresserade i
Falun. Till hösten blir det troligen en cirkel om någon kryptogamgrupp.
Eftersom det är så kostbart att skicka meddelande med vanlig
postgång så ser vi gärna att ni skickar in uppdaterade e-postadresser till
någon i styrelsen. Annars kan ni gå med i Facebook-gruppen Dalarnas
botaniska sällskap. All informationen kommer också att ligga på vår
hemsida www.dalafloran.se.
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