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Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i samband med 
årsmötet. Övrigt styrelsearbete har skett via epost. Föreningen har samarbetat med Svenska 
Linnésällskapet, Sällskapet Linnés Hammarby, Uppsala TrädgårdsSällskap och Upplands 
Botaniska förening. Föreningen deltog i Botans dag med odlartävling den 2 september. Även 
detta år har föreningen gjort ”arbetspass” i Linnéträdgården.  
 
En fortsättning av ”projektet Aspen” pågår. Föreningen deltar också i diskussionerna kring 
bevarande av Årike Fyris. 
 
Under 2012 bidrog föreningens medlemmar och föreningen med cirka 30 500 kronor till 
fjällpartiet i Botaniska trädgården. För 2013 har föreningen avsatt 25 000 kr att användas för 
bidrag till verksamheter vid Uppsala linneanska trädgårdar.  
 
Under 2011 instiftade föreningen ett pris på 5 000 kronor till en person som uppmärksammat 
en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett 
vetenskapligt kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Det första priset delades ut vid 
årsmötet 2012 till Gunilla Anderman med motiveringen: ”Att du med din textila erfarenhet, 
din nyfikenhet och tålmodiga experimenterande i ditt kök testat och pånyttfött den linneanska 
tidens färglära – en viktig kunskap i 1700-talets rikshushållning och en angelägen uppgift för 
Carl von Linné”. Priset för 2013 är utlyst och kommer att utdelas i samband med föreningens 
jubileumsföredrag 23 maj. 
 
 



Föreningens hemsida www.linnesvanner.se uppdateras. I samband med detta kommer 
föreningens logotyp att ses över. E-postlistan med medlemmarnas mailadresser uppdateras 
kontinuerligt.  
 
Föreningens medlemmar har under 2012 erbjudits följande program:  
27 februari: Årsmöte med föredrag av Anneleen Kool: Vad finns det i din Ras el Hanout? 
28 mars: Besök på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva”, där Krister Östlund 
visade ett urval botaniska rariteter ur bibliotekets rika boksamlingar. 
19 april: Arbetspass och visning i Linnéträdgården. 
2 juni: Utflykt till Wallox Säby. Eva Stade berättade om parken och POMs inventeringar och 
Louis Bonnier talade om sina planer för upprustning och framtida vård av huset.  
11 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med kaffe och visning av ”vår” idegranshäck och 
beskrivning av det framväxande fjällpartiet och den nya systematiska planteringen under 
ledning av Mats Block och Annika Vinnersten.  
2 september: Botans dag och odlartävling. 
30 september: Svamputflykt i Nåsten under ledning av Maria Orvehed. 
4 oktober: Arbetspass och visning i Linnéträdgården. 
6 november: Föredrag av Petra Korall: I skuggan av blomväxterna – ormbunkars evolution 
och utbredningsmönster. 
29 november: Författarkväll. Gun Frostling berättade om fiskforskaren Peter Artedi och 
Thomas Ihre talade om sin släkting arkiatern Abraham Bäck.  
 
Vid årsskiftet 2012/2013 hade Föreningen Linnés Vänner 350 medlemmar, varav 102 med 
familjeanknytning, vilket är en minskning med 18 personer från förra året. 
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