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1. Informationen noteras

Ärende
Magnus Nyström har som tidigare enhetschef för Katedralskolan varit
adjungerad till Fenomenmagasinets rådgivande styrelse. Bakgrunden till detta
är att Fenomenmagasinet på uppdrag av kommunstyrelsen ska vårda, sköta och
visa Katedralskolans naturaliesamling. (ks § 81 Dnr 1999.0647)
Naturaliesamlingen finns idag till största delen i Fenomenmagasinets lokaler.
Marcus Lindén har under 2019 tillträtt som enhetschef för Katedralskolan och
ersätter därmed Magnus Nyström i ovan nämnda styrelse.
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Bakgrund
Fenomenmagasinet vid Gamla Linköping utgör sedan 1993 ett
samarbetsprojekt mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och
Linköpings universitet. Verksamheten har som främsta syfte att stimulera
intresset för teknik och naturvetenskap och ska vara tillgänglig för både
skolverksamhet och allmänhet.
Fenomenmagasinet bedriver sin verksamhet inom tre områden;
besöksverksamhet för elevgrupper och andra under pedagogisk ledning,
lärarutbildning och kompetensutveckling samt aktiviteter inom området för
naturvetenskap och teknik riktat mot samhället i övrigt.
Katedralskolan är ägare av de så kallade Naturalhistoriska samlingarna som
idag till största delen finns i Fenomenmagasinets lokaler. Fenomenmagasinet
har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att svara för vård, skötsel och visning av
de Naturalhistoriska samlingarna. (ks § 81 Dnr 1999.0647)
Till verksamheten vid Fenomenmagasinet ska en rådgivande styrelse vara
knuten, denna ska bestå av sju till nio representanter från de samverkande
parterna. Till styrelsen adjungeras även representant för Katedralskolan samt
Gamla Linköping.
Styrelsens uppgift är att dels vara ett stöd för resultatenhetschefen i den
löpande förvaltningen av Fenomenmagasinet, dels aktivt verka för en
utveckling av Fenomenmagasinets verksamheter.
Utifrån att Katedralskolan sedan hösten 2019 har en ny enhetschef, Marcus
Lindén, ersätter han den tidigare enhetschefen Magnus Nyström som
representant i Fenomenmagasinets rådgivande styrelse.
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