Ordf. Ann-Mari Jönsson

Uppsala den 15 januari 2018.
Kära Linné-Vänner,
Vi ber att få tacka för det gångna året 2017 och hälsar er alla hjärtligt välkomna till ett
nytt spännande år 2018 med Linnés Vänner.
Vi har som vanligt haft ett väldigt fint verksamhetsår!
I augusti besökte vi Engelsbergs bruk i Västmanland. Vi företog även en båtresa till
Oljeön och blev visade världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. I år gör vi en ny resa den
18 augusti. Docent Göran Ulväng har tagit fram en utflykt till olika herrgårdar som
Kvekgården, Höja, Taxnäs och Landsberga.
I vår kommer vi att deltaga i Trädgårdsfest Linné 2017 i maj i Linnéträdgården samt
Botans dag och Kulturnatten i september. Vi tar därför tacksamt emot all hjälp när det
gäller att värva nya medlemmar och informera besökare om vår fina förening.
Ett trevligt inslag i år har varit att föreningens medlemmar har hjälpt till med att bemanna
Orangeriet i Botan under några helger i mars. I år skulle vi behöva hjälp under tre helger i
mars, 10-11, 17-18, 24-25 mellan kl 12 och 15. De som vill hjälpa till kan som vanligt
kontakta Christina Grusell Österberg tel 070 49 40 727 eller christina-grusell@tele2.se.
Vi brukar försöka ha två-timmars pass och vara minst två personer hela tiden.
Öppethållandet har varit välbesökt och mycket uppskattat av Uppsalaborna.
I år – 2018 – kommer vi dessutom att fira föreningens 25-årsjubileum. Som en
jubileumspresent kommer vi att skänka 50 000 till de Linneanska trädgårdarna.
Vi tackar varmt och innerligt våra medlemmar, som så generöst har betalat sina avgifter
och dessutom skänkt oss gåvor. Det gör att vi kan åstadkomma det där lite extra.
På årsmötet kommer vi att dela ut Linnes Vänners pris för sjätte gången. Priset instiftades
ju för att belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd
gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller
hortikulturellt perspektiv.
På grund av det stora medlemsantalet har Styrelsen den 8 november väckt ett förslag
att styrelsen i fortsättningen skall utökas (se separat bilaga om detta). Ärendet kommer
att behandlas på årsmötet – och därefter på ytterligare ett möte eftersom det handlar
om stadgeändringar.

Styrelsen har bildat en volontärgrupp. Det handlar i första hand om att hjälpa till med
praktiska saker vid föreningens olika aktiviteter, inköp, medverkan vid aktiviteter i Botan,
etc. Vi tar gärna emot hjälp.
Vår nya fräscha folder är färdig och har delats ut under höstens aktiviteter.
Vi uppdaterar kontinuerligt vår nya läckra hemsida med bilder från våra olika
evenemang. Gå därför gärna in på:
http://www.linnesvanner.se.

Vi skulle också vilja att fler medlemmar meddelar oss sina email-adresser, så
informationen om våra evenemang lätt kan nå ut. Vår skattmästare är angelägen om
man betalar in medlemsavgiften så snart som möjligt; annars finns det nämligen risk
man försvinner ur rullorna. Om någon skulle vilja lämna oss, vore det fint om
meddelar oss detta.
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Slutligen kan jag inte låta bli att påminna er om att alla medlemmar i Linnés Vänner har
fritt tillträde till Tropiska växthuset i Botan. Det är det en fantastisk plats att ta en
promenad i eller varför inte sitta en stund och läsa en god bok eller bara filosofera lite;
det finns gott om sittplatser.
Styrelsen ser fram emot att träffa så många som möjligt på årsmötet

onsdagen den 28 februari kl 19 i Ekmansalen,

Helena Backman,
bibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek,
kommer då att tala om:
Pressade växter i bibliotekssamlingar –
reflektioner med exempel från Bergianska biblioteket
Hjärtligt välkomna!
För Styrelsen för Linnés Vänner

Ann-Mari Jönsson

