
Styrelsemöte i Föreningen Station Linné, 
lördag den 16 maj 2020 kl. 09:00-12:00 på Station Linné  
eller via Zoom.  
 
Närvarande:  
Lena Wennersten, Dave Karlsson, Anne Wilks, Elisabeth Almgren, Lennart Ågren, Eje Rosén, Pav 
Johnsson, Sven Britton, Folke K. Larsson, Jessica Mo, Fredrik Ronquist, Bertil Lundgren, Anna-Karin 
Borg-Karlsson 

 

§1  Öppnande 

Ordförande Lena Wennersten förklarade mötet öppnat 
  
§2  Val av justerare för mötet.  

Sven Britton valdes till justerare 
 

§3  Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes 
 

§4  Föregående mötes protokoll.  
Protokollet godkändes 
 
§5  Konsekvenser för verksamheten och stationen med anledning av Corona. (Alla)  

Inga publika verksamheter kommer att hållas före midsommar och butiken och kaféet på stationen håller 

stängt. Inga eller få boende tillåts under denna tid. Efter midsommar kommer nya besked angående den 

fortsatta programverksamheten. Vandringslederna runt stationen är dock öppna och välbesökta och det 

nyinrättade artbingot är populärt bland besökarna. Det är osäkert om programmet ”Humlans naturspanare” 

kommer igång under säsongen.    

 
 

§6  Rapport från Bolaget (Dave).  

Det har varit en intensiv period bl.a. med byte av ekonomiadministratör, uppförandet av fryshuset samt 

logistik angående modulerna. En ny avloppsledning med större kapacitet håller på att läggas från stationen 

till Skogsby. Den har delvis finansierats med generöst stöd från Mörbylånga kommun på 300 000 kr.  

Ett exemplar av en parasitstekelfamilj, som normalt återfinns i tropikerna och på Nya Zealand, har hittats av 

Carina i stationens insektsinsamling. Denna parasitstekelfamilj har tidigare inte påträffats i Sverige och 

exemplaret skall nu verifieras.  
 

§7  Rapport från Stiftelsen (Fredrik). 

Den långsiktiga planeringen för stiftelsens verksamhet diskuteras under stiftelsens nästa sammanträde.  
  
§8  Ekonomi samt utskick för medlemsavgift (Jessica och Anne).  

Jessica Mo lämnade följande ekonomiska rapport: 

Ingående saldo 2020  31 332,39  

Medlemsavgifter 2020  11 300,00  

Donation SEF  1 200,00   

Övriga donationer 2020    100,00 

Överföring stiftelsen för 2019  -20 000,00  

 

Bankavgift   -900,00  

 

Kontoställning 14 maj 2020 Intressant info jan - maj 2020  23 032,39  

 

• I ingående medlemsavgift ingår: 

o Ordinarie medlemsavgifter: 5700 kr (60 st) 



o Stödmedlemmar: 3500 kr (7 st) 

o och slutligen Medstiftare/gynnare betalade in 1800 kr i medlemsavgift (6 st).  

• Även värt att notera är att vi har fått 6 nya medlemmar i år.  

• 1 300 kr har inkommit i donationer, 100 kr i samband med inbetalning av medlemskap,  

1 200 kr från Ölands folkhögskola och dess deltagare på SEFs årsmöte 2019.  

 

 

§9  Utbyggnad av logidelen (Dave).  

Grunden för modulerna är lagd, men modulerna kommer att vara kvar i Virserum fram till den sista maj. 

Modulerna kommer att överföras till stationsområdet före 1 juni.  Bostäderna planeras vara klara för 

inflyttning till nästa säsong.  

 

§10  Utvecklingsplanen (Fredrik). 

Arbetet med en långsiktig utvecklingsplan uppskjuts till hösten p.g.a. Coronapandemin. Fokus ligger f.n. på 

redan beslutade projekt.  

  

§11  Uppdatering av hemsidan (Gunhild)  

Anne, Jessica och Mattias har lagt grunden för revidering av hemsidan, så att den blir mer lättillgänglig. 

Ombygge av hemsidan påbörjas hösten 2020 och under tiden sker uppdateringar som vanligt på nuvarande 

hemsida (främst av Jessica, Pav och Anne).   

  

§12  Ansökningar på gång (Fredrik).  

Kontakter har tagits med entreprenörer angående labbmaterial för det planerade molekylära labbet på 

stationen och leveranser väntas under juli. DNA-labbet är under konstruktion och Sven Britton har initierat 

och organiserat en insamling som donerat 100 000 kr till labbet.   

Artikel om det senaste datasetet på 80 nya arter är under publicering. Fredrik har kontakt med 

Linnéuniversitetet angående support för infrastruktur för databearbetning.  

Osäkert om Emilys projekt fortsätter efter denna säsong. Önskan om att insektsmaterialet från Madagaskar 

kommer till Öland.   

 

§13  Planering inför årsstämma (Lena m fl.)  

1. a)  Konstituering under förutsättning att årsmötet väljer enligt valberedningens förslag  

På 2 år 

Elisabeth Almgren sekreterare 

Dave Karlsson, vice ordförande 

Jessica Mo kassör 

 

2. b)  Reviderad verksamhetsberättelse (Lena)  

Godkändes för att läggas fram på årsmötet 

 

3. c)  Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Lena m fl)  

Godkändes för årsmötet med tillägget att vandringslederna skall poängteras under ”Program” 

 

4. d)  Budget för kommande verksamhetsår (Jessica)  

Följande budget godkändes för att framläggas inför årsmötet:  

Medlemsavgifter 30 000 kr 

Utgifter, bankavgifter  1000 kr 

Utskick   5000 kr 

Reseersättning  4000 kr 

Donation till stiftelsen -20 000 kr 

 

 

5. e)  Förslag till kommande möten för ny styrelse. (Alla)  

Under 2020: 

Lördag 26 september 2020 (samtidigt med höstmöte om pandemin tillåter) 



Lördag  21 november 2020 

 

Under 2021:  

Lördag 20 februari 2021 

Lördag 22 maj 2021 

 

§14  Planering inför Biologiska mångfaldens dag (Pav m fl.)  

Coronapandemin gör att den tidigare planerade programverksamheten ställs in, men ersätts  med digital 

naturfestival på Youtube och på stationens facebook.  I ett samarbete mellan Ölands folkhögskola och 

Station Linné, kommer fhsk designskola att visa illustrationer som gestaltar biologisk mångfald. Senare på 

kvällen gör Pav Johnsson och Dave Karlsson digital nattexkursion vid Ottenby naturreservat. Exkursionen 

kan följas digitalt på stationens facebooksida.  

Orkidévandringar kan göras av stationens besökare på egen hand.   

 

§15  Rapport från historiegruppen (Gunhild)  

Uppmaning till samtliga att inkomma med historisk info om Station Linné till Anne Wilks.  

 

§16  Program 2020  

Avvaktar om vidare programplanering p.g.a. Coronapandemin.  

 

§17  Kommande möten och aktiviteter.  

Avvaktar om vidare programplanering p.g.a. Coronapandemin 

 

§18  Övriga frågor.  

a) Avtackningar  

Stationens tidigare revisor Carina har avlidit under våren och årsmötet föreslås tacka Carinas familj postumt 

för hennes värdefulla insatser. Fredrik, Dave och Anne bevistade Carinas begravning där Fredrik hedrade 

Carinas minne med tal. Station Linné har tidigare hedrat Carinas minne genom att namnge en insekt efter 

henne.  

 

b) Altruistiska orden  

Altruistiska orden tilldelas i år Sven Britton för hans enastående insatser för stationen och generösa donation 

till DNA-labbet.  

 

§19 Avslutning.  

Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

Justeras: 

 

 

Lena Wennersten                                        Sven Britton 


