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Detaljerad plan för 2016
Program för och information till medlemmar. Medlemsbladet tillsammans med Stationens program
skickas ut till alla medlemmar per e-post och per brev i god tid innan årsstämman 2017. Detta
kompletteras med ytterligare en eller ett par informationsbrev per termin, vilka distribueras per epost
till alla medlemmar, samt med information på Stationens kanaler i sociala medier.
Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt så att det alltid finns både aktuell postadress och epostadress till samtliga medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningens sidor på stationens
webbplats uppdateras kontinuerligt. Alla nya medstiftare och gynnare välkomnas personligen och
tackas för sina gåvor.
Styrelsen fortsätter att arrangera informella medlemsaktiviteter på stationen under sommaren.
Kallelsen skickas per e-post kort tid före varje tillfälle; i den mån datum för aktiviteterna är kända
redan tidigt på året tas de också med i medlemsbladet.
Årsmöte och höstmöte. Styrelsen kommer i vanlig ordning att arrangera höstmöte och årsmöte.
Höstmötet äger rum lördag 1 oktober, då Pav Johnsson kommer att berätta om sina bokprojekt efter att
vi njutit av Stationens vandringsleder. Tidpunkt och program för årsmötet 2017 är ännu inte bestämda. I
samband med bägge arrangemangen ska styrelsen se till att det informeras om stationen och dess
verksamhet, och att det ges tillfälle för föreningens medlemmar och stiftelsens medstiftare och gynnare
att bidra till att utforma planerna för stationens framtida utveckling.
Forskarfredag. Som vanligt kommer stationen att hålla öppet hus på Forskarfredagen, som i år
infaller fredag 30 september. Det innebär att Forskarfredag även i år sammanfaller med Konstnatten i
Skördeveckan.
Övrigt. Styrelsen ska under året arbeta tillsammans med Stiftelsen Station Linné och Station
Linné AB för att stärka Station Linné. Fokus kommer under verksamhetsåret ligga på att slutföra
markförvärvet och sedan att utnyttja de nya möjligheter detta ger att utveckla Stationens verksamhet.
Medstiftarna har tidigare bland annat velat prioritera professionell detaljplanering av området kring
stationen inför kommande byggprojekt. Föreningen ska också medverka till att ansökningarna om
medel för olika byggprojekt färdigställs under året. Slutligen ska föreningsstyrelsen verka för att stärka
stationens samarbete med högskolor och universitet i Sverige och internationellt.

Översiktlig plan för 2017-2018
Allmänt. Föreningen ska fortsätta att bistå Stiftelsen Station Linné och Station Linné AB med att
konsolidera och utveckla verksamheten vid Station Linné. Föreningsstyrelsen ska övervaka att Station
Linné som helhet fungerar bra och når ut till sina målgrupper. Föreningen ska särskilt värna om
kärnverksamheten (forskning, forskarboende, utbildningsverksamhet och utåtriktade aktiviteter).
Program för och information till medlemmar och medstiftare. Styrelsen ska fortsätta att driva
och utveckla programverksamheten och informationen till medlemmarna. Styrelsen ska också ta
initiativ till olika medlemsaktiviteter. Dit kan till exempel höra att bjuda in medlemmar till städ- och
aktivitetsdagar vid stationen när en ideell insats behövs. Medstiftare och donatorer ska också bjudas in
till aktiviteter av belöningskaraktär, som särskilda guidningar och liknande.
Insamlingskampanjer och marknadsföring. Styrelsen ska genomföra 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 till utbyggnad alternativt renovering av stationen. Projekt
som kan bli aktuella under perioden är: (1) detaljplanering av området kring stationen inför kommande
byggprojekt; (2) DNA-arkiv samt nya laboratorielokaler för Malaisefälleprojektet; (3) ny
matsalsbyggnad med kök, matsal och seminarierum; (4) utökade logimöjligheter; och (5) byggnad vid
väg 136 med plats för utåtriktad verksamhet, utställning och café. Styrelsen ska välja att driva projekt
från denna lista baserat på utvecklingen i omvärlden och diskussioner med Stiftelsen Station Linné och
Station Linné AB, samt med medstiftare och gynnare i Stiftelsen Station Linné. Med hög sannolikhet
kommer projekt med anknytning till förvärvet av marken norr om stationen att vara i fokus.
Samarbete med andra organisationer. Föreningsstyrelsen ska ta tillvara de möjligheter som
finns till samverkan med andra aktörer på Öland. Föreningen ska bygga vidare på det samarbete som
finns med Ölands Folkhögskola och Torslunda hembygdsförening samt utforska möjligheterna till
framtida samarbete med Hushållningssällskapet och dess verksamhet i Torslunda. Slutligen ska
föreningsstyrelsen verka för att stärka samarbetet med nationella och internationella aktörer, däribland
universitet, högskolor och forskningsstationer.

