
Verksamhetsberättelse för SLF året 2011 
 
1. Under det gångna året har styrelsen bestått av Martin Westberg som ordförande, Mikael 

Hagström som vice ordförande, Per Larsson som kassör och Måns Svensson som 
sekreterare. Styrelsen valdes på ett år vid årsmötet 2011 som hölls i Medevi Brunn i 
samband med vårexkursionen och en ny styrelse ska således väljas på årsmötet 2012. Lars 
Fröberg har varit föreningens revisor 2011–2012.  
 

2. Ett extra styrelsemöte hölls via e-post för att utse firmatecknare för SLF. Vi gjorde som 
tidigare år och utsåg ordförande och kassör till firmatecknare. 

 
3. Under 2011 ordnade föreningen en exkursion samt en workshop. Exkursionen hölls på 

våren och gick till norra delarna av Vättern den 2–5 juni. Toni Berglund och Michael 
Andersson stod som värdar och hade arrangerat boende och rum för mikroskoperande i 
Medevi Brunn. 10 personer deltog under exkursionen. En rapport från exkursionen 
publicerades i Lavbulletinen Nr. 2 - 2011. 
 

4. 19–20 november arrangerade föreningen en workshop med anledning av att den fjärde 
volymen av Nordic Lichen Flora som handlar om familjen Parmeliaceae utkom. 
Workshopen hölls på Botaniska museet i Lund och arrangerades av Arne Thell och Ulf 
Arup. Philippe Clerc inbjöds som Usnea-expert och första dagen ägnades helt åt de 
svårbestämda arterna i detta släkte. Den andra dagen stod Arne Thell och Martin Westberg 
för bestämningshjälp i utvalda släkten i familjen. Workshopen lockade ca 20 deltagare som 
betalade 200 kr var vilket bekostade resor och uppehälle för Philippe.  

 
5. Föreningens medlemstidskrift Lavbulletinen, kom under 2011 ut med två nummer. Ulf 

Arup har för närvarande ansvaret som huvudredaktör och bistås av Martin Westberg och 
Lars Fröberg. Sedan våren 2009 har tidskriften, som görs helt i färg, tryckts av Betatryck i 
Tyringe.  

 
6. Föreningen har en hemsida som utgör en del av Svenska Botaniska Föreningens hemsida, 

där en länk till Svensk Lichenologisk Förening finns. Sedan 2011 uppdateras hemsidan av 
Niina Sallmén. Hon är beroende av att få uppdateringar skickade till sig och detta sker i 
ganska begränsad omfattning men information om föreningens aktiviteter har åtminstone 
kunnat hittas på hemsidan. Sedan 2011 är också föreningens stadgar och styrelseprotokoll 
utlagda på hemsidan.  

 
7. Antalet medlemmar låg under 2011 på 130–140 medlemmar. 
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