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Detaljerad plan för 2018
Program för och information till medlemmar. Föreningens medlemmar informeras om stationens
aktiviteter genom utskick per e-post eller per brev en eller ett par gånger per termin. Dessutom skickas
stationens program ut till samtliga medlemmar. Detta kompletteras 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; i den mån datum för aktiviteterna är kända redan tidigt på året tas de
också med i aktuella nyhetsbrev.
Årsmöte och höstmöte. Styrelsen kommer i vanlig ordning att arrangera höstmöte och årsmöte.
Höstmötet äger rum lördag 22 september, då Liselotte Källström berättar om arbete runt
fornlämningarna i Gamla Skogsby. Tidpunkt och program för årsmötet 2019 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.
Övrigt. Styrelsen ska under året arbeta tillsammans med Stiftelsen Station Linné och Station
Linné AB för att stärka Station Linné. Fokus kommer under verksamhetsåret att ligga på renoveringen
av den befintliga fastigheten. När det gäller den nya markbiten kommer infarten till stationen att
förbättras, vilket är ett krav för att vi ska få bygglov för nya byggnader. Föreningen ska också
medverka till att medel samlas in till Stiftelsen Station Linné och att ansökningar om medel för olika
projekt färdigställs under året. Slutligen ska föreningsstyrelsen verka för att stärka stationens samarbete
med högskolor och universitet i Sverige och internationellt.

Översiktlig plan för 2019–2020
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. 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 utvecklingsprojekt. Styrelsen följer i detta arbete den
utvecklingsplan som fastställts av Stiftelsen Station Linné och Station Linné AB.

Samarbete med andra organisationer. Föreningsstyrelsen ska ta tillvara de möjligheter som
finns till samverkan med andra aktörer på Öland. Styrelsen 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. Vidare ska banden
med föreningar som Föreningen sydostentomologerna, Ölands botaniska förening, Ölands
naturskyddsförening och Grönhögens astronomiska förening stärkas. Slutligen ska föreningsstyrelsen
verka för att stärka samarbetet med nationella och internationella aktörer, däribland universitet,
högskolor och forskningsstationer.

