
Årsberättelse för Biologiska Sällskapet i Oskarshamn 
Verksamhetsåret 2021 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av Åke Rühling, ordförande, Christer Ek sekreterare, Margareta Söderberg, 
kassör samt  Ingemar Andersson, Hans Bolling och Lars Tybrandt. 
Revisor har varit Kaj Lindholm med Kristina Nilsson som suppleant. 
Styrelsen har hållit 2 protokollförda möten, därutöver har styrelseärendena behandlats med e-post på 
grund av pandemin. 
 

Verksamhet 

Sällskapet har anordnat 13 exkursioner/informationsmöten med sammanlagt 123 deltagare. 
Sällskapet hade vid årets slut 91 betalande medlemmar.  
Sällskapet har besvarat 5 remissärenden från kommun och länsstyrelse. 
Sällskapet har som gåva erhållit material från Umeå universitet, Ölands Botaniska förening, projektet 
Östergötlands flora, Gösta Bonde, Tomas Burén, Bengt Olausson, Åke Widgren och Gebbe 
Björkman. 
Vid verksamhetsårets slut fanns 288 000 objekt registrerade i herbariedatabasen, en ökning med 
8 000 under året. Växtsamlingarna har utnyttjats av forskare genom besök (43 persondagar), genom 
utlåning och genom att växtprover tillställts dem för DNA-analys. 
Biologiska museet utgör fortfarande förvaringsplats för delar av Riksmuseets växtsamling medan 
deras lokaler byggs om. 

Sällskapet har varit engagerat i Svenska fenologinätverket och följer vegetationens utveckling kring 
Fallebo gård. 
Nätplatsen för föreningen och biologiska museet,  www.bimon.se har vidareutvecklats. Under året 
har den haft 15 782 besökare och 1 040 uttag från herbariedatabasen har gjorts (större delen av 
dessa uttag sker numera genom Sveriges Virtuella Herbarium vari vi ingår tillsammans med 
Riksmuseet samt universitetssamlingarna i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala). 
Verksamhetsåret har även detta år präglats av Corona-pandemin med färre föreningsaktiviteter och 
deltagare än tidigare. I gengäld har det interna arbetet med informationsspridning och 
museiunderhåll varit mer omfattande. 

 
Ekonomi 

Föreningens behållning utgjorde vid årets slut 12 547 kr. Redovisat resultat var 5 523 kr. Intäkter av 
medlemsavgifter var 4 550 kr. 
 
På styrelsens vägnar 
Åke Rühling 

Sällskapets annonserade arrangemang 2021 var: 

30 mar Årsmöte, Fallebo 17 jul Emsfors-Karlshammar NR 
2 maj Bockemålen NR 3 aug Mörtfors NR 
6 jun Årena-Lunden NR 1 sep Fårbosjön 
13 juni De vilda blommornas dag 11 sep Norra Göten NR 
  13 nov Arkivens dag 
Museivisning: 29 december. 
 


