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Detaljerad plan för 2010

Köp av fastigheten. Styrelsen ska till sista mars 2010 försöka samla in de medel som behövs för att 
stiftelsen ska kunna köpa loss stationsfastigheten från staten, bland annat genom att söka fler 
medstiftare.

Underhåll av fastigheten. Under 2010 ska behovet av olika underhållsåtgärder inventeras. 
Åtgärderna ska prioriteras och kostnadsbedömas, varefter styrelsen på lämpligt sätt ska försöka få in 
medel för de viktigaste åtgärderna.

Program för och information till medlemmar. Styrelsen ska på prov under året genomföra en 
serie medlemsmiddagar till självkostnadspris på stationen under sommaren. Styrelsen ska under året 
aktivt planera för ett utökat utbud kommande år av aktiviteter för medlemmar och medstiftare. Det 
första medlemsbladet, vilket skickades ut 1 mars 2010 tillsammans med kallelsen till årsstämman, ska 
kompletteras med utskick per e-post av information till medlemmarna under året. Medlemsregistret ska 
uppdateras så att det finns både postadress och e-postadress till samtliga medlemmar, medstiftare och 
gynnare. Föreningens sidor på stationens webbplats ska utvecklas och förbättras.

Höstmöte. Styrelsen ska i samband med Naturforum och skördeveckan ordna ett höstmöte 
(18 september), där en serie populärvetenskapliga föredrag med anknytning till stationen kommer att 
hållas. Styrelsen ska undersöka om det finns ett intresse från Kunskapskanalen att spela in dessa 
föredrag.

Naturforum. Föreningsstyrelsen ska fortsätta att driva Naturforum tillsammans med andra 
Ölandsföreningar inom miljöområdet.

Väderkvarn. Styrelsen ska undersöka möjligheterna att införskaffa ytterligare mark kring 
stationen för flyttning av en renoverad, fungerande väderkvarn till stationens närhet.

Invigning av Station Linné. Styrelsen ska under året planera för en högtidlig invigning av 
Station Linné under våren 2010.

Övrigt. Styrelsen ska under året arbeta tillsammans med Stiftelsen Station Linné och Porten till 
Alvaret AB för att stärka Station Linné. Tänkbara aktiviteter inkluderar marknadsföring och 
information av olika slag till tänkbara nya medlemmar och donatorer. Styrelsen ska också under året 
arbeta för att utveckla stationen och dess verksamhet genom att planera för, underlätta eller på andra 
sätt gynna projekt som framtida utbyggnad av stationen (DNA-arkiv, naturskola, ny logidel) och nya 
aktiviteter vid stationen (sommarläger i matematik, forskarskola, mm).

Översiktlig plan för 2011-2012

Organisation och information. Styrelsen ska fortsätta att bistå Stiftelsen Station Linné och Porten till 
Alvaret AB med att konsolidera och utveckla verksamheten vid Station Linné. I samarbete med 
stiftelsen och bolaget ska föreningsstyrelsen försöka uppnå en smidig fördelning av ansvar och 
uppgifter samt ett tillfredsställande flöde av information mellan bolag, stiftelse och förening samt från 
samtliga dessa till föreningsmedlemmarna. Föreningsstyrelsen ska också ha ett särskilt ansvar för att 
övervaka att Station Linné som helhet fungerar bra och når ut till sina målgrupper. Föreningsstyrelsen 
ska särskilt värna om kärnverksamheten (forskning, forskarboende, utbildningsverksamhet, utåtriktade 
aktiviteter).

Insamlings- och informationsaktiviteter. Styrelsen ska genomföra flera kampanjer för att öka 



antalet medstiftare och för att söka donatorer till Stiftelsen Station Linné. Styrelsen ska också informera 
på olika sätt om Station Linné och dess verksamhet.

Utveckling av Station Linné. Styrelsen ska medverka till att det utvecklas idéer för och söks 
pengar till nya aktiviteter vid stationen och utbyggnader alternativt renovering av stationen. 
Utbyggnadsprojekt som diskuterats gäller: (1) DNA-arkiv samt nya laboratorielokaler för 
Malaisefälleprojektet; (2) ny logidel med ytterligare ett kök och ett större seminarierum; (3) lokal för 
utställning och café; (4) lokal för naturskola; och (5) renoverad väderkvarn vid stationen. I samband 
med dessa kan det bli aktuellt att återigen undersöka möjligheterna att förvärva mer mark kring den 
nuvarande stationen. Nya aktiviteter som kan bli aktuella är bland annat matteläger och forskarskola för 
gymnasieungdomar.

Vindkraftprojektet. Beroende på hur omvärldsfaktorer utvecklas ska föreningsstyrelsen bistå 
Porten till Alvaret AB med att antingen utveckla eller avveckla denna verksamhet.

Samarbete med andra organisationer. Föreningsstyrelsen ska under perioden ta initiativ till ett 
närmare samarbete med Ölands Folkhögskola och Torslunda Försöksstation, liksom med Torslunda 
hembygdsförening. Föreningsstyrelsen ska också fortsätta att driva Naturforum tillsammans med andra 
Ölandsföreningar inom miljöområdet.

Medlemsaktiviteter. Styrelsen ska ta initiativ till olika medlemsaktiviteter. Dit hör bland annat 
att bjuda in medlemmar till städ- och aktivitetsdagar vid Stationen när en ideell insats behövs, till 
exempel vid städning, utrensning eller målning. Medlemmar, medstiftare i synnerhet, ska också bjudas 
in till aktiviteter av belöningskaraktär, som särskilda guidningar och liknande.


