
 

 

                       ÖREBRO  LÄNS  BOTANISKA  SÄLLSKAP 
 
 

               VERKSAMHETSBERÄTTELSE          
 
                                    1994 
 
 
Styrelsen får härmed framlägga följande berättelse för det gångna verksamhetsåret: 
 
Styrelse: 
Ordförande               Bertil Sterner 
Vice ordf.                  Lena Lindgren 
Sekreterare               Arne Holmer 
Kassör                      Håkan Olsson 
Ledamot                   Birgit Fredriksson 
 
Suppleanter:              Lars Löfgren och Leif Fransson 
 
Styrelsemöten:       Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. 
 
Medlemmar.           Antalet medlemmar i Sällskapet är 64. 
 
Föreningsmöten: 
Förutom årsmötet i februari har vi haft fyra månadsmöten.  Vid årsmötet redogjorde jägmästare 
Lennart Rudqvist på Skogsstyrelsen  för den aktuella sumpskogsinventeringen. Mora Aronsson 
från Uppsala redogjorde för Sveriges hotade växter och arbetet med att registrera och  bevaka 
dem. 
Vid mötet i mars handlade det om artbestämningsproblem och hur man registrerar växter med 
hjälp av dator. Övningarna leddes av Lars Löfgren och Roger Karlsson.  
Vid aprilmötet hade Lars Löfgren en genomgång av hotade arter i Närke.  
Första mötet på hösten, den 16 oktober, hade det traditionella temat, "sommarens fynd ", varvid  
insamlade växter och fotografier visades upp under livligt samspråk om den gångna säsongens 
botaniska upplevelser.  
Årets sista sammankomst, novembermötet, ägnades åt studier av en del insamlade växter, bl.a. 
mossor som Lars tagit i Kilsbergen.  
Jan Willhelmsson redogjorde för vår kännedom om Närkes lavar, om tidigare gjorda undersök- 
ningar och sina planer på att starta en inventering av landskapets lavar. 
 
 
 
Exkursioner: 
 I april hade vi för ovanlighetens skull en vårexkursion med inriktning på svampar. Det blev en 
mycket uppskattad dag i södra Närke under ledning av Karl Gustaf Nilsson.  
I juni besöktes fina botaniska lokaler med många intressanta växter i Nora med Lars Asklund 
och Kjell Sundqvist som kunniga och inspirerande guider.  



 

 

I början på juli studerades floran i Rinkaby och Glanshammar under Karl Gustaf Nilssons 
ledning. 
Den 17 september hade Sällskapet en svampexkursion till Skåle vid Tisaren. Karl Gustaf Nilsson  
och Nils Hakelier hjälpte oss med artbestämningen.  
 
 
Ekonomin:   
Vad beträffar Sällskapets ekonomi hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. 
 
 
                                                                                                        
 
 
                                                         Örebro den 26 februari 1995 
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/Bertil Sterner/                                                   /Håkan Olsson/ 
 
..........................................................           ................................................................. 
/Lena Lindgren/                                                 /Birgit Fredriksson/ 
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/Arne Holmer/ 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 


