
Årsberättelse för Biologiska Sällskapet i Oskarshamn 
Verksamhetsåret 2019 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av Åke Rühling, ordförande, Agneta Aldorsson sekreterare, Margareta 
Söderberg, kassör samt Vidar Aldorsson, Ingemar Andersson, Hans Bolling och Christer Ek. 
Revisor har varit Kaj Lindholm med Kristina Nilsson som suppleant. 
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten under året. 
 

Verksamhet 

Sällskapet har anordnat 18 exkursioner/informationsmöten med sammanlagt 357 deltagare. 
Sällskapet hade vid årets slut 103 medlemmar. 
Sällskapet har besvarat 9 remissärenden från kommun och länsstyrelse. 
Sällskapet var varit representerat vid Länsmuseets kulturarvsseminarium. 
Sällskapet har som gåva erhållit material från Ölands Botaniska förening, från projektet 
Östergötlands flora, Långemåla hembygdsförening, samt från Ingemar Andersson, Thomas 
Gustafsson, Claës Linder, Ingrid Nylén och Kristina Sandström. 
Vid verksamhetsårets slut fanns 271 000 objekt registrerade i herbariedatabasen, en ökning med 
6 000 under året. Växtsamlingarna har utnyttjats av forskare genom besök (45 persondagar) och 
genom att växtprover tillställts dem för DNA-analys. 
I Biologiska museet har förvaringsplats beretts för delar av Riksmuseets växtsamling medan deras 
lokaler byggs om. 

Sällskapet har varit engagerat i inventeringen av Ölands flora. Projektet, som leds av Ölands 
botaniska förening och skall resultera i en ny landskapsflora för Öland. Vår insats har sedan starten 
resulterat i 23 019 fyndrapporter och 2 062 insamlade belägg, vilka tillförts herbariet. 
Nätplatsen för föreningen och biologiska museet,  www.bimon.se  har vidareutvecklats. Under året 
har den haft 12 998 besökare och 3 563 uttag från herbariedatabasen har gjorts. 
 

 
 

Ekonomi 

Föreningens behållning utgjorde vid årets slut 14 215 kr. Redovisat resultat var -7 647 kr. Intäkter av 
medlemsavgifter var 5 150 kr. 
 
På styrelsens vägnar 
Åke Rühling 

Sällskapets annonserade arrangemang 2019 var: 

5 feb Årsmöte med föredrag 18 jul Brandfält 
6 mar Oskarshamns vattenverk 30 jul Mörkret 
4 apr Hamnparken 8 sep More kastell 
5 maj Bockemålen 4 okt Stångehamn 
22 maj Biologisk mångfald 20 okt Skyddade arter 
16 juni De vilda blommornas dag 9 nov Arkivens dag 
24 juli Stensjö, fjärilar 27 nov I torkans spår 
  
 
Museivisning  24 januari, 20 februari, 20 september och 30 december. 


