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Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i samband med
årsmötet. Styrelseledamöter har samarbetat med Uppsala TrädgårdsSällskap och Upplands
Botaniska förening. Linnés Vänner deltog också i Linnéhelgen 21-23 maj i Linnéträdgården
och i Botans dag den 27 augusti i Botaniska trädgården: Den 5 september gjorde föreningen
ett ”arbetspass” i Linnéträdgården. En verksamhet som kommer att fortsätta åtminstone en
gång om året.
En fortsättning av projektet Aspen pågår. Föreningen deltar också i diskussionerna kring
bevarande av Årike Fyris och har också fått tillfälle att yttra sig angående inrättande av
naturreservatet Årike Fyris.
Under 2011 har föreningen avsatt 50 000 kr av föreningens medel att användas för bidrag till
verksamheter vid någon eller några av Uppsala linneanska trädgårdar. Årets medel gick till
bidrag till förnyelse av växtskyltarna i Linnéträdgården.
Under 2011 har föreningen instiftat 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. Priset delas ut
vid årsmötet.

Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt. Adressen är www.linnesvanner.se.
Sändlista med medlemmarnas e-postadresser uppdateras kontinuerligt.
Ett arbete pågar att uppdatera och förnya föreningens informationsfolder.
Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:
19 januari: 1700-talets Prydnadsväxter – passar även i din trädgård. Ett föredrag av Lena
Hansson. Ett samarbete med Uppsala TrädgårdsSällskap.
28 februari: Årsmöte med föredrag av agrarhistorikern Clas Tollin. Föredragets titel var
Landskapet som tidsmaskin – ett titthål tillbaka till 1700-talet.
11 april: Resa till trädgårdsmässan ”Nordiska trädgårdar” tillsammans med Uppsala
TrädgårdsSällskap.
23 mars: Vårtecken blir vetenskap med Kjell Bolmgren, samordnare för svenska
fenologinätverket.
8 maj: Att läsa landskap fältvandring med Clas Tollin.
7 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med kaffe och ’koll’ av vår idegranshäck under
ledning av trädgårdsdirektör Mats Block.
27-28 augusti: Ellen Key, Kinapark och kanal. En resa i samarrangemang med Uppsala
TrädgårdsSällskap.
5 september: Föreningen gör ett ”arbetspass” i Linnéträdgården under ledning av
trädgårdsmästare Eva Gustavsson.
10 november: Radices Uppsalienses, Uppsala-rötter: linnélärljungen Daniel Rolanders
resa i Surinam, en föreläsning med James Dobreff.
Vid årsskiftet 2011/2012 hade Föreningen Linnés Vänner 368 medlemmar, varav 106 med
familjeanknytning, vilket är en minskning med 8 personer från förra året.
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