VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för

Biologiska museets vänner
2017

Under våren 2017 har verksamheten framförallt bestått av föreningens
bildande och planering av föreningens organisation och verksamhet.
31 augusti, samma dag som Biologiska museets stängde för allmänheten,
höll vänföreningen museet öppet fram till kl. 22.00 för att både
uppmärksamma museets stängning och vänföreningens bildande. Därför
spelades under kvällen en fanfar i moll med efterföljande duvsläpp.
Biologiska museets vänners styrelse, Skansens chef John Brattmyr och
Skansens programchef Tobias Runnfeldt talade till de som samlats. Under
kvällen gavs också en cellokonsert av Märta Sjögren och Elin Bäck. På plats
fanns en idélåda där styrelsen bjöd in alla närvarande att komma med
förslag och idéer på hur vänföreningens verksamhet skulle kunna se ut.
Idélådan fanns även digitalt och alla som visade intresse för medlemskap i
föreningen fick ett välkomstmejl med uppmaningen om att engagera sig mer
och komma med idéer till vänföreningens styrelse. C:a 300 personer anslöt
under kvällen.

Under hösten har vänföreningens styrelse haft återkommande möten med
Skansen för att få information om museets framtid samt för att möjliggöra att
museet ska kunna vara öppet under vissa dagar. Öppetdagarna ska verka
för ett ökat intresse för museet och för att visa på olika verksamheter som
museet skulle kunna ha i framtiden.
Under 2017 sökte Biologiska museets vänner också stöd från Stockholms
stad för sin verksamhet och fick ansökan för 2018 års verksamhet beviljad.
Under 2017 var medlemskapet i föreningen kostnadsfritt och styrelsen
arbetade med att upprätta ett fungerande medlemsregister för att efter
årsskiftet 2017/2018 kunna börja ta ut en medlemsavgift. Medlemsantalet
uppgick till drygt 1400 medlemmar. Efter årsskiftet har medlemsantalet fallit
till c:a 700 medlemmar eftersom styrelsen har krävt samtycke från samtliga
medlemmar.
Styrelsen jämförde olika tjänster för medlemsregister och valde att gå
vidare med Föreningshuset under 2018.
Vänföreningen har framförallt kommunicerat med sina medlemmar genom
mejl-utskick, instagram och facebook. På facebook har vänföreningen c:a
1500 följare och på instagram c:a 500 följare.
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