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Verksamhetsplan för Föreningen Station Linné 2021–2022, 

Styrelsens förslag inför årsmötet 22 maj 2021 

 

Fortsatt plan för 2021 

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 e-postadress 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. 
 

Program 

På grund av den pågående Corona-pandemin är det planerade programmet för våren och 

sommaren något osäkert, men aktiviteter kan bokas via hemsidan så länge smittsituationen 

utvecklas positivt i och med att allt fler blir vaccinerade. Årsmötet 22 maj 2021 genomförs på 

plats på stationen men även digitalt för dem som inte kan resa. Biologiska mångfaldens dag 

den 22 maj förändras också pga pandemin. Inga föreläsningar arrangeras, men möjlighet till 

artbingo, tipspromenad och information om vandringslederna från stationen erbjuds 

allmänheten. Vi hoppas i dagsläget på att höstmötet ska kunna hållas som planerat på plats på 

stationen i september. Vandringslederna har under hela pandemin fortsatt varit tillgängliga 

och är välbesökta.  

Övrigt 

Styrelsen ska under året arbeta tillsammans med Stiftelsen Station Linné och Station Linné 

AB för att stärka Station Linné och dess verksamhet. Fokus kommer under verksamhetsåret 

att ligga på att utbyggnaden som genomförts tillvaratas på bästa sätt med de nya möjligheter 

som öppnar sig. Föreningen ska liksom tidigare vid behov samla in medel för slutförande av 

utbyggnad och utveckling av verksamheten. Föreningen ska vidare medverka till att 

ansökningar om medel för relevanta nya projekt färdigställs under året. Slutligen ska 

föreningsstyrelsen verka för att stärka stationens samarbete med högskolor och universitet i 

Sverige och internationellt. 

 

Översiktlig plan för 2022 

Allmänt 

Föreningen ska fortsätta att stödja Stiftelsen Station Linné och Station Linné AB samt att 

informera om och utveckla verksamheten vid stationen. Föreningen ska särskilt värna 

kärnverksamheten forskning, forskarboende, utbildningsverksamhet och utåtriktade 

aktiviteter. 

Program för och information till medlemmar, medstiftare och gynnare är föreningens ständiga 

ansvarsområde. Styrelsen ska fortsätta att driva och utveckla programverksamheten och 

informationen till medlemmarna. Styrelsen ska också ta initiativ till olika medlemsaktiviteter. 
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Medstiftare och donatorer ska också bjudas in till aktiviteter, som särskilda guidningar och 

liknande. 

Föreningen ska ta initiativ till och genomföra insamlingskampanjer och marknadsföra 

Stationen.  

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. Styrelsen ska verka för att öka antalet medlemmar i föreningen. 

Styrelsen ska fortsätta att utveckla hemsidan med bl a Stationens historia och de vetenskapliga 

artiklar som är publicerade efter forskningsprojekt på Stationen.  

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 samarbete 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. 


