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Botaniska Sällskapet i Jönköping  

 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020  

 

Allmänt  

Året 2020 började som planerat med två möten med föredrag och bildvisning i Allianskyrkans lokal 

”Vardagsrummet”. Under det senare mötet genomfördes också årsmöte. När det möte med föredrag 

och bildvisning som planerats i mars med rubriken ”Pepparholm - 20 år av botaniska studier” skulle 

äga rum, hade pandemin orsakad av covid-19 spridits i Sverige. Efter att styrelsen diskuterat 

situationen och tagit ställning till rekommendationerna beslöts att inte genomföra detta möte.  

 

Det program som styrelsen arbetat fram för våren och sommaren 2020 innehöll sju traditionella 

exkursioner inklusive De vilda blommornas dag och en heldagsexkursion. Därutöver var fyra 

mossexkursioner under ledning av Henrik Kullberg inplanerade. Av detta program kunde endast tre 

mossexkursioner och tipspromenaden på Bondberget på De vilda blommornas dag genomföras. 

Övriga aktiviteter bedömdes inte möjliga att genomföra med tanke på Coronasmittan. Inget program 

planerades för hösten av samma anledning.   

 

Botaniska Sällskapet är sedan 2016 anslutet till Studiefrämjandet som håller till på Rosenbergsgatan. 

Styrelsemöten har tidigare kunnat hållas i dessa lokaler. Endast för styrelsemötet i januari kunde 

styrelsen utnyttja denna möjlighet, innan rekommendationerna för att minska smittspridningen 

tillkännagavs.    

 

Sällskapet är medlem i Föreningen Smålands Flora och i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).                   

På grund av pandemin deltog ingen representant på SBF:s årsmöte och konferens 14–15 mars.  

 

Inget bidrag från Jönköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd har anslagits till Sällskapets 

verksamhet 2020, då kriterierna för föreningsbidraget ändrats.  
 

 

Styrelsen och övriga funktionärer 

Styrelsen: 

Göte Bengtsson, ordförande  

Yvonne Hyltse Eckert, vice ordförande  

David Ståhlberg, sekreterare  

Marianne Rydén, bitr. sekreterare 

Lennart Persson, kassaförvaltare  

Britta Färdig Bergström, programsamordnare  

Torgny Bergström, samordnare för extern och 

intern kommunikation  

Magnus Thorell 

Lone Möller 

Revisorer: 

Åke Jönsson, sammankallande 

Pia Larsson 

Britta Pilkvist, suppleant  

Valkommitté: 

Tomas Fasth, sammankallande 

Mikael Gustafsson 

Agneta Åsgrim Berlin 

 

Ansvariga för praktiska arrangemang vid medlemsmöten: Torgny Bergström och 

Britta Färdig Bergström 
                                                                                                                                                                

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året och därtill täta kontakter via e-post.   

Mötet i januari respektive augusti genomfördes som fysiska möten, innan pandemin brutit ut 

respektive tillfälligt var mindre spridd. På grund av risken för spridning av Coronaviruset genomfördes 

möten i mars och maj genom kommunikation via e-post och telefon.  
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Intern och extern kommunikation  

Sällskapets hemsida med adressen www.botaniska-jonkoping.se sköts av medlemmen Åke Jönsson.  

Facebookgruppen Botaniska Sällskapet Jönköping hade vid årets slut 80 medlemmar.   

 

I Facebookgruppen har styrelsen normalt påmint medlemmarna om kommande programpunkter, samt 

via e-post till de medlemmar som har angett en e-postadress. E-postadress kan anmälas till 

kassaförvaltaren: lenper51@gmail.com  

 

Styrelsen brukar skriva korta referat från Sällskapets träffar och samtidigt påannonsera kommande 

aktivitet under ”Nytt från läsarna” i Jönköpings-Posten. Detta år infördes endast två referat samt en 

påminnelse om aktivitetskalendern på kommunens hemsida under ”Guidningar i naturen”.  
Kommunen beslutade att inte trycka den sedvanliga foldern över aktiviteter detta år utan endast 

använda aktivitetskalendern på sin hemsida. Aktiviteter som ställdes in togs bort från 

aktivitetskalendern.   

 

Britta Färdig Bergström har fungerat som kontaktperson inför sammanställningen av årets 

”Guidningar i naturen ”och Agneta Åsgrim Berlin för kontakt med kvarteret Ödlan. 

 

Ekonomi 

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat årsredovisning. Tillgångarna i florafonden har 

förvaltats med inriktning mot en trygg placering och värdeutveckling. 

  

Medlemsantal 

Sällskapet hade den 31 december 113 medlemmar som betalat medlemsavgift. Under året har sju 

medlemmar lämnat Sällskapet och fyra medlemmar tillkommit.  

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften 2020 har varit oförändrad 100 kr för vuxen och 10 kr för ungdom under 20 år.  

 

Möteslokal 

Sällskapet hade för avsikt att även under höstens inomhusprogram använda Allianskykans lokal 

”Vardagsrummet” som är lagom stort och har bra utrustning för bildvisning och bra ljud. De erbjuder 

också möjlighet att köpa kaffe/te, fralla med ost och en kaka. Då restriktionerna skärptes beslöts att 

inte hålla några möten under hösten.   

 

Naturvård 

Sällskapet har varit representerat i Naturvårdsrådet i Jönköpings kommun genom Magnus Thorell och 

Marianne Rydén med Britta Färdig Bergström som ersättare.   

 

Torgny Bergström har representerat Sällskapet i länsstyrelsens skötselråd för naturreservatet 

Bondberget, som i likhet med föregående år inte hade något möte under 2020.    

                                                                    
David Ståhlberg har representerat Sällskapet i kommunens skötselråd för naturreservatet Rocksjön 

som inte heller det hade något möte under 2020.  

 

Erik Leonard Ekman 

David Ståhlberg har följt upp tidigare hemställan till kommunen om att hedra Jönköpings store 

botaniker Ekman genom att uppkalla vandringsleden vid Rockssjön efter honom. Namnet kunde 

lämpligen offentliggöras under högtidliga former i samband med återinvigningen av leden som håller 

på att restaureras. Kommunen har meddelat att det kommer dröja ännu ett år innan leden är återställd. 

 
 

 

http://www.botaniska-jonkoping.se/
https://www.facebook.com/groups/1917766861811931/
mailto:lenper51@gmail.com
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Remissvar 

Sällskapet har lämnat remissvar rörande civilsamhällets lokalbehov via kommunen.  

 

Agneta Åsgrim Berlin har tillsammans med Göte Bengtsson lämnat yttrande till kommunens tekniska 

kontor angående den kommande restaureringen av dammarna med mera i Dunkehallaravinen. Agneta 

Åsgrim Berlin var ute tillsammans med den ansvarige för projektet på plats och visade vad som är 

viktigt att vara rädd om. 

 

Göte Bengtsson har svarat på remiss rörande naturreservatet Kaxholmens lövskog. Sällskapet stödde 

förslaget till reservatsbildningen.  

 

Styrelsen har föreslagit och därefter enats om nominering av växter för omröstning om en 

nationalblomma: Linnea, skogsstjärna, ekorrbär, liten blåklocka och styvmorsviol. Första omröstning 

efter sammanställning av medlemsföreningarnas förslag börjar 2021-01-30. 

 
Arkiv 

Sällskapets arkiv med protokoll och andra viktiga handlingar förvaras sedan 2014 på Jönköpings läns 

folkrörelsearkiv, som håller till i Arkivhuset i Jönköping.  

 
Södra Vätterbygdens flora 

Arbetet med att åstadkomma en tryckt publikation, Södra Vätterbygdens flora, har bedrivits intensivt 

även under detta år. Lennart Persson har rapporterat floragruppens sammankomster till 

Studiefrämjandet.  

Enligt planen ska den färdiga tryckta publikationen presenteras och börja säljas i början av maj 2021. 

 

Redaktionsgruppen (floragruppen) utgörs av Göte Bengtsson (sammankallande), Lennart Persson, 

Marianne Rydén, Magnus Thorell och Agneta Åsgrim Berlin. Kjell-Arne Olsson, boende i Åhus, 

svarar för redaktörs- och layoutarbetet. Gösta Börjeson har också deltagit i flertalet floramöten och 

ytterligare några medlemmar i Sällskapet har bidragit på olika sätt.  

 

Några intressanta floranoteringar från trakten          

Under 2020 har styrelsen som vanligt vid styrelsemötena dryftat sina senaste botaniska erövringar. 

Några intressanta noteringar från vår bygd utöver det som nämns under exkursionsreferaten: 

Lennart har åkt runt och tittat på lokaler för mahonia (som tidigare misstagits för järnek).    

Många fina foton på växter har presenterats på sällskapets Facebook-sida. 

 

 
Sammankomster 

 
22 januari  Naturvårdsarter i skogen. (44 deltagare) 

Johan Nitare presenterade sin nya bok "Skyddsvärd skog". 

 

Johan arbetar sedan många år som ekolog på Skogsstyrelsen och är en 

auktoritet inom svensk naturvård. Boken är inget mindre än en 

naturvårdsbibel och ett måste för alla som vill lära sig konsten att läsa 

naturen. På nästan 600 sidor och med drygt 800 bilder beskrivs 

kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som 

indikatorer på skyddsvärd skog. I boken finns även beskrivningar av 

olika biotoper och deras behov av skötsel. Sällskapet fick ett utsökt 

smakprov på allt detta varefter Johan svarade på frågor om tillståndet i 

de svenska skogarna. 
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19 februari Botaniska Sällskapets Årsmöte (24 deltagare)  

Årsmötesförhandlingarna leddes av Göte Bengtsson. Flertalet ledamöter kvarstår i styrelsen. Ny i 

styrelsen är Lone Möller. Agneta Åsgrim Berlin avtackades för sina år i styrelsen. Omval gäller även 

för revisorer och valkommitté. Agneta Åsgrim Berlin valdes in i valkommittén. Efter fikapausen 

visade Magnus Thorell vackra foton på växtmiljöer, orkidéer och andra växter från sin resa med Lunds 

botaniska förening våren 2019. Sicilien räknas som ett av Europas orkidérikaste områden, men även 

den övriga floran är artrik. Ön har ungefär lika många vilda växtarter som Sverige. 

Enligt tradition bjöd föreningen på fikat denna kväll.  

   

  

 

14 juni De vilda blommornas dag.  

Tipspromenad på Bondberget i samarbete med Friluftsfrämjandet. (163 vuxna och 11 barn)

  

Blomsterfrågorna, som David och Lennart bidragit med, lockade till botaniska samtal efter vandringen 

och rent av intresse för Botaniska Sällskapet. Lennart hade förutseende nog låtit trycka upp en 

informationsfolder om Sällskapet. Nästa gång barnen och deras föräldrar besöker gammal granskog så 

kommer de kanske att kika efter vår vackra landskapsblomma; dess livsmiljö var det många som gick 

bet på. Vinnaren i vuxenklassen belönades med "Upptäck blommornas värld" och vinnaren i 

barnklassen med "Sofis naturbok", båda skänkta av Botaniska Sällskapet.  

 

 
Tre Mossträffar kunde genomföras under året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bi-ofrys Ophrys apifera 

Foto: Magnus Thorell  

 

Agneta Åsgrim Berlin avtackas av Göte 

Bengtsson 

 

Baronmossa 2020-02-15                                

Henrik Kullberg 

 

Äppelmossa 27 mars 2020                         

Henrik Kullberg 
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Sammankomster som fick ställas in våren och sommaren 2020 

 

18 mars           Pepparholm - 20 år av botaniska studier.  

 
22 april  Liljeholmsparken.  

 

13 maj  Slottsberget.  

 

13 juni  Föreningens sommarutflykt till Omberg med omnejd. 

 
19 augusti  Egnahem i Huskvarna.  

 

12 september  Stadsbotanik kring Södra Munksjön. Samarbete med Kulturhuset Ödlan 

 

 

 
Tack 

Styrelsen vill särskilt tacka de som lett exkursioner, hållit föredrag, förberett möten, skött hemsidan, 

representerat Sällskapet externt i olika sammanhang, arbetat med vårt stora floraprojekt eller på annat 

sätt stött verksamheten. Många medlemmars engagemang är en viktig förutsättning för fortsatt 

framgång för vårt Botaniska Sällskap.  

 

Ett stort tack också till personalen på Studiefrämjandet och i Allianskyrkan för gott samarbete och bra 

service.  

 

Med förhoppning om att 2021 ska innebära att verksamheten snart kan återgå till det normala med 

fysiska möten, föredrag och exkursioner. 

 

 

Jönköping 2021-02-17 

 

 

Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Jönköping 
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Några botaniska glimtar från våren 2020 
 

Redan under februari kunde tidiga vårtecken som t.ex. skogsbingel, kabbleka och tibast spanas 

in. Vädret var sådant att vackra mossor kunde beskådas. Under mars dök bl.a. pestskråp, 

blåsippor, svalört och lungört upp och rapporterades på 

Sällskapets Facebooksida.  

 

 

 

 

Skogsbingel 2020-02-05                                    

Henrik Kullberg 

 

Tibast februari 2020 Skams hål                       

Göte Bengtsson 

 

Kabbleka 2020-02-21                                        

Anne-Marie Nordqvist 

 

Pestskråp mars 2020 Dunkehalla 

Agneta Åsgrim Berlin 

 

Blåsippor 2020-03-08 

Huskvarnabergen                                                      

Caroline Edelstam 

 

Lungört Dunkehallaravinen  

2020-03-15 Agneta Åsgrim Berlin  


