Botaniska Föreningen i Göteborg
Program för perioden mars - maj 2017
Torsdag 23 mars kl. 19:00: Fröer och frögroning. Frögroning är ett fascinerande
och ibland gåtfullt fenomen som är av stor betydelse. Hans Ryberg kommer att belysa
detta intressanta område och gå igenom faktorer som påverkar frögroning och hur
man på olika sätt kan hjälpa frön att gro. Eftersits till självkostnadspris (50 kr), med
obligatorisk anmälan till Stina Andersson (031-551024,0702-912349) senast den 20
mars. Om du får förhinder måste du lämna återbud.
Torsdag 20 april, kl. 19:00: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar,
inklusive val av styrelse och övriga funktionärer. Eventuella motioner till
årsmötet skall ha inkommit till sekreteraren senast en månad innan detta möte.
Efter pausen blir det föredrag av Magnus Lidén om en vit fläck på kartan.
Med bilder och kartor berättar Magnus om floran i östra Himalaya, om nya upptäckter,
vackra växter, annorlunda kulturer och höga berg.
Torsdag 18 maj, kl. 19:00: Från naturskydd till naturvård - hur skapas ett
naturreservat? Med bilder från västsvenska naturvårdsobjekt berättar Roland Olin
om utvecklingen under de senste 100 åren från bildandet av nationalparker fram till
nutidens skötsel av våra naturreservat och hur sådana kommer till stånd.
LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botanhusets (f.d. Botaniska institutionens)
föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg.
Tyvärr går det inte att ställa upp husets entrédörr i samband med mötena, men någon
medlem kommer att finnas i närheten av entrédörren för att släppa in dem som kommer
i tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens
bakre fönster (gå uppför backen till vänster om entrén), så kommer det snart någon och
öppnar för dig.
UTDELNING ur våra fonder ”till minne av Harald Fries m.fl. medlemmar” år 2017.
Botaniska Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna
vi förvaltar till ”botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid
årets beslutstillfälle fanns det cirka 15000 kronor tillgängliga för utdelning, men då
tyvätt ingen ansökan hade kommit in inom utsatt tid lades dessa medel till fonderna. Ny
anmälningsomgång följer nästa vinter.
ALLA är välkomna till föredragen härovan, vilka arrangeras av Botaniska Föreningen i
Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening,
liksom vänner och bekanta till medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med Studiefrämjandet.

