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Station Linné, 2008-10-18, kl. 9.30-12.30

1. Ordföranden Fredrik Ronquist hälsade samtliga närvarande välkomna till mötet som 
inleddes med en presentation av de 26 deltagarna, Fredrik påminde om det övergripande 
syftet för föreningen. Stadgar och formuleringar kring syftet finns tillgängliga på vår 
hemsida www.stationlinne.se. Syftet med föreningen är att bilda en stiftelse och numera har 
vi 17 medstiftare. Gruppen påmindes om att föreningen numera också bildat ett bolag: 
Station Linné AB. Bildandet av stiftelsen får av praktiska skäl flyttas framåt och den 
punkten kommer därför att strykas ur dagordningen.

2. Avtalet med Uppsala Universitet (UU) om inventarier, kiosklager och varumärket ”Porten 
till Alvaret”: Fredrik berättade att stationens inventarier skänkts av Uppsala universitet till 
föreningen. Kiosklagret värderades till 10 000 kr men efter avdrag för de tjänster vi utfört 
för Uppsala universitet slutade fakturan för övertagandet på hälften. Föreningen/bolaget har 
dock ännu inte fått den fakturan. Inköpspriset av de varor vi tar över var ca 60 000 kr men 
flera av varorna som nu är kvar i lagret är svårsålda och måste reas ut eller skänkas bort. 
Föreningen fick tillåtelse av Uppsala universitet att använda varumärket ”Station Linné” vid 
bildandet av bolaget Porten till Alvaret AB. Uppsala universitet har också sagt att föreningen 
ska få ta över varumärket men vår ansökan om detta ligger fortfarande på Uppsala 
universitet i väntan på att en behörig person där ska skriva under den.

3. Läget vad gäller fastigheten: Fredrik redogjorde för hur Fastighetsverket är inblandat och 
hur arbetsgången är. Fastigheten byggdes till största delen upp med medel från Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Eftersom vi för närvarande är den enda aktören som vill 
driva och utveckla verksamheten enligt de ursprungliga intentionerna har vår ståndpunkt 
varit att vi bör få ta över fastigheten utan ekonomiskt vederlag, alternativt förvärva den till 
en symbolisk summa. Detta kräver dock ett regeringsbeslut, i synnerhet om fastigheten ska 
föras över utan ekonomiskt vederlag. I en skrivelse från 14 juli till statsrådet Per Jansson vid 
Finansdepartementet, som har ansvar för frågan, begärde vi att regeringen skulle se om detta 
var möjligt. Till skrivelsen bifogade vi ett mycket skarpt formulerat brev från Viveca Ax:son 
Johnson, ordförande för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, vilket stödde kravet 
på en överföring utan ekonomiskt vederlag.

En av anledningarna till att styrelsen beslöt skicka brevet till regeringen var att 
Fastighetsverket då efter nästan ett år ännu inte kommit med ett erbjudande om en riktad 
försäljning, och man antydde att när ett sådant erbjudande kom skulle det inte handla om ett 
symboliskt värde. Fastighetsverket ville också att vi skulle skriva under ett ettårigt 
hyreskontrakt med en kallhyra på 150 000 kr om året, vilket vi förkastade av två 
anledningar. För det första tycker vi det är orimligt att vi ska betala marknadshyra för 
lokalerna så länge som Fastighetsverket inte i praktiken gör något underhåll alls på 
fastigheten, dels anser vi det näst intill omöjligt att be folk donera pengar till oss för att 
betala hyra till Fastighetsverket.

I slutet av september fick Fredrik efter påstötningar reda på att frågan nu var under 
beredning på Finansdepartementet. Fem arbetsdagar senare meddelade man att frågan var 
lite mer komplicerad än man först hade trott och att beredningen därför skulle dra ut lite mer 
på tiden. Därefter hade inga fler besked från Finansdepartementet kommit innan mötet (bara 
några dagar efter mötet meddelade Finansdepartementet att beslut planeras i slutet av 
oktober eller början av november).

http://www.stationlinne.se/


Under tiden har Fastighetsverket skickat en hyresräkning om 80 000 kr (kallhyra) för 
andra havåret 2008 till Uppsala universitet, vilken universitetet bestämt sig för att betala och 
sedan fakturera Föreningen Station Linné. Om överföringsärendet drar ut på tiden och vi 
inte hittar någon väg att slippa betala hyra till Fastighetsverket för lokalerna, kan vi behöva 
utrymma stationen till slutet av december.

En fråga ställdes om marken på stationen som totalt omfattar 1.7 ha och Fredrik 
svarade att den är del av fastigheten och omfattas av överföringen från Fastighetsverket. 
Några av styrelsens medlemmar har tidigare fört en dialog med markägaren om ett skifte på 
drygt 2 ha strax söder om stationen. Värdet av den markbiten uppskattades då till ca 250 000 
kr av en gemensamt utsedd värderingsman. Föreningen har dock svårt att gå vidare i 
förvärvet av denna markbit innan vi fått kontroll över den nuvarande fastigheten.

Även om vi slipper att betala kallhyra till Fastighetsverket så kommer vi i alla fall att 
behöva betala för el, vatten och avlopp. Eje informerade särskilt om de sparåtgärder vi 
genomfört på stationen den senaste tiden för att minska dessa kostnader, bland annat genom 
att försöka dra ner på elförbrukningen.

4. Verksamheten under 2008: aktiviteter, deltagare, ekonomi mm, 
o Kort översikt: Fredrik redovisade vad som hänt på stationen under 2008, ett år som 

präglades av att vi under säsongen stegvis fick föra över olika verksamheter från 
Uppsala universitet till Föreningen och dess bolag. Kioskverksamheten drevs hela 
året av Föreningen och dess bolag. Rums- och lokaluthyrningen togs över av bolaget 
från 1 juli och den utåtriktade verksamheten, ”Porten till Alvaret”, drevs av Uppsala 
universtet fram till 30 september.

o Den utåtriktade verksamheten: Renate redovisade summariskt verksamheten, som 
drivits av Uppsala universitet under hela året med Niclas Eklund som projektledare, 
enligt följande. Ca 600 personer har genom 20 gruppbokningar besökt stationen. 
Dessutom har 860 personer deltagit i 81 olika vandringar eller andra aktiviteter. 
Totalt har sex olika guider varit anställda för att ordna dessa aktiviteter. Vår 
gratisverksamhet har lockat ca 500 personer. Till detta kommer ca 700 personer som 
besökte stationen under Forskarfredagen i september (se nedan). Tillsammans 
besöktes därför station Linné av ca 2700 personer, varav 1500 var betalande 
deltagare i olika aktiviteter. Av de betalande deltagarna var bara ca 100 skolbarn. 
2007 var det knappt 4000 betalande besökare och 2006 ca 4500 betalande besökare. 
Renate diskuterade hur vi kunde vända denna negativa utveckling för 
guidningsverksamheten genom ny marknadsföring och nya produkter.

o Kioskverksamheten: Renate redogjorde för hur verksamheten varit igång från början 
av året. Verksamheten gick runt men med minskad omsättning från 80 kkr i fjol till 
ca 60 kkr i år. 

o Rumsuthyrning: Ca 300 nätter bokades första halvåret och gav 61 500 kr i intäkter 
till Uppsala universitet. Sedan 1 juli har 200 nätter bokats och dessa har gett ca 
45 000 kr. Tvåbäddsrummen kostar 360 kr per natt, fyrbäddsrummen 680 kr.

o Skördefestveckan: Hans redogjorde för den verksamhet som startade i fjol med ett 
Naturforum som samordnades väl mellan olika föreningar med naturen i fokus. 
Målsättningen är att Naturforum skall vara en naturlig del av framtida skördefester 
och alltid äga rum på onsdagen i skördefestveckan. Målgruppen finns bland miljö- 
och naturvänner över hela landet. Idén är att Naturforum, fokuserat till Skogsby, 
skall bli av nationellt intresse. I år genomfördes Naturforum av Föreningen Station 
Linné med stöd från Leader. Årets evenemang blev en stor succé och det stora tältet 
som uppfördes framför Folkhögskolan var fullsatt hela dagen.

o Forskarfredag: Kajsa redogjorde sedan för ”Forskarfredagen”, en verksamhet som 
lockade ca 700 besökare. Vid Forskarfredagen fick besökarna höra om 
Malaisefälleprojektet och delta i astronomiska aktiviteter. Forskarfredagen är ett EU-



projekt men genom placeringen tidsmässigt (fredagen i skördefesthelgen) blir 
aktiviteten en naturlig del av skördefesten på Öland.

o En avslutande diskussion uppkom kring det minskade intresset för stationen under 
2008 jämfört med 2007. Två möjliga anledningar som diskuterades var 
väderförhållandena och den eventuella mättnaden efter Linnéverksamheten 2007. 
Många i forskarsamhället har heller inte förstått att man från 1 juli i år kan utnyttja 
stationen på samma villkor som Uppsala universitet. Deltagarna tyckte därför att det 
var viktigt med en charmoffensiv till forskarsamhället så att denna verksamhet hittar 
tillbaka till miljön på Station Linné. För att kunna driva på utvecklingen är det av 
högsta angelägenhet att vi snabbt får ett beslut om fastigheten från 
regeringskansliet. Styrelsen bevakar frågan och driver på så långt det är 
möjligt.

5. Porten till Alvaret AB. Detta bolag, som sköter kiosken, rumsuthyrningen och från nästa år 
också den utåtriktade verksamheten, grundades den 14 juli i år och ägs till 100 % av 
Föreningen Station Linné. Renate redogjorde för de tre olika verksamhetsinriktningar som 
anmäldes vid bolagsregistreringen. Dessa är: Förvaltning av lokaler, Utbildning och 
guidning, samt Vandrarhem och kiosk. Styrelsen består för närvarande endast av Renate 
Foks efter att Niclas Eklund hoppat av. Dave Karlsson är suppleant. Den nuvarande 
styrelsen är dock en tillfällig lösning och en mer permanent styrelse bör utses så snart som 
möjligt. Renate gick igenom ekonomin i företaget och budgeten för nästa år, varefter en vid 
diskussion uppkom kring olika möjligheten att stärka intäkterna, främst kring 
övernattningsverksamheten. Valet av begreppet Vandrarhem kritiserades och man föreslog 
att bolaget skulle kalla det för Forskarhotell i stället eftersom verksamheten vänder sig i 
första hand till forskare och studenter. 

6. Teststation Öland. Fredrik redogjorde för försöken att utnyttja stationen för ett test- och 
informationscentrum för småskalig vindkraft. Vår vision om att Station Linné också skulle 
syssla med miljöteknik ledde till att vi kontaktades i våras av Morphic, ett svenskt 
miljöteknikföretag som bland annat utvecklar fristående energisystem där ett litet 
vindkraftverk används för att producera vätgas, vilken sedan används för att generera el med 
hjälp av bränsleceller. Morphic ville att vi skulle testa och certifiera ett litet vindkraftverk de 
utvecklat för det här systemet. Inget regelrätt testcentrum för vindkraft finns idag i Sverige 
och sydligaste Öland har några av de bästa vindlägena i Sverige för sådana här tester. 
Dessutom är Öland lättillgängligt, vilket också är en viktig fördel för ett testcentrum.

Morphic har nu fått tillstånd att uppföra ett verk och en mätmast vid Parboäng gård 
och kommer att anlita Station Linné för mätningarna på detta verk. Vi har nyligen lämnat in 
en ansökan till Energimyndigheten om medel för att utnyttja det här tillfället till att bygga 
upp ett test- och informationscentrum för småskalig vindkraft vid Station Linné. Vår idé är 
att kunna erbjuda en testarena för små vindkraftverk, inklusive produktcertifiering, samtidigt 
som vi genom olika webblösningar kan sprida information om de små vindkraftverk som 
finns på svenska marknaden. Vi väntar nu på besked från Energimyndigheten om vår 
ansökan. Blir den beviljad kommer vi att börja bygga upp vårt test- och 
informationscentrum i januari 2009. 

Fösta steget i att bygga upp ett test- och informationscentrum blir att anställa en 
projektledare. Fredrik poängterade att det var viktigt att hitta rätt person för det här 
uppdraget och efterlyste förslag på lämpliga personer. En fråga som ställdes gällde Station 
Linnés inställning i allmänhet till vindkraften som energikälla. Deltagarna vid mötet 
konstaterade att Station Linné bör vara neutral och fokusera på sakfrågorna. Stationen kan 
exempelvis medverka i eller utföra konsekvensbeskrivningar och dokumentera naturvärden 
på platser som är aktuella för vindkraftsetablering genom inventeringsarbete. Många av de 
svåraste frågorna gäller dock medelstora och stora vindkraftverk och inte de små 



vindkraftverk som är aktuella för test- och informationscentret.

7. Renoverad väderkvarn till Station Linné. Monica redogjorde för det projekt som nu drivs av 
Ölands kvarnförening med stöd av kommunen och Leader-pengar. Man kommer att starta en 
bygghytta där 8 personer skall få lära sig hantverket samtidigt som man renoverar tre 
kvarnar och utbildar ansvariga mjölnare. I framtiden kommer det att finnas en möjlighet att 
ställa upp en renoverad väderkvarn i anslutning till stationen. Denna möjlighet ventilerades. 
Flera frågeställningar diskuterades, inte minst frågor om handikappanpassning samt behovet 
av att kunna visualisera vindens kapacitet även ur ett historiskt perspektiv. En diskussion 
uppkom om vikten av det strategiska arbetet framöver och att ta rätt beslut nu så att 
stationen utvecklas i linje med målen som vi satt i våra stadgar. De närvarande 
rekommenderade slutligen styrelsen att arbeta för att en renoverad väderkvarn kommer till 
Station Linné så snart som möjligt.

8. Skolbaracker i Färjestaden. Fredrik och Dave redogjorde för möjligheten under rubriken 
”Möjlighet till snabb expansion eller ett sidospår?” De två baracker vi blivit erbjudna av 
kommunen omfattar totalt ca 600 kvm och har tidigare använts för skolverksamhet. Vi får 
dem utan kostnad men måste betala för att flytta dem och uppföra dem på stationens mark. 
Kostnaderna för att iordningställa en grund och flytta barackerna har uppskattats av expertis 
till ca 500 kkr. Åtminstone en av barackerna är enligt uppgift fuktskadad och en 
idrottsförening har tidigare tackat nej till att ta emot barackerna på grund av den dåliga 
kvalitén. Efter diskussion beslöt de närvarande rekommendera styrelsen att tacka nej till 
erbjudandet.

9. Matteläger. Fredrik redogjorde för idén att ordna matteläger vid stationen för 
gymnasieungdomar som är intresserade av att kvalificera sig för mattetävlingar. Föreningen 
har fått ett bidrag på 5 000 kronor av fonden Baltic Sea Balance men kostnaden är betydligt 
större. För att kunna bjuda ungdomarna på fritt boende och fri undervisning behövs ca 
50 000 kr för en vecka och ca 100 000 kr för två veckor. Mattelägret genomförs så fort vi 
har säkrat de extra medel som behövs, vilket kan innebära att det skjuts till sommaren 2010.

Övriga frågor:

10. Fastigheten. En spontan diskussion uppkom om fastigheten. Energiåtgången på stationen är 
idag totalt ca 80 000 kWh, varav mer än hälften är uppvärmning enligt en modell för 
energiförbrukning som Renate använt. Daves far, som har stor erfarenhet av husbygge, har 
besiktigat fastigheten och analyserat byggnadens kvalitéer och brister. Stommen är i 
huvudsak bra men tjärpappen på taket behöver läggas om eller förbättras inom ett år. Daves 
far bedömer att kostnaderna för detta skulle bli ca 150 000 kr om man anlitar proffs för att 
byta ut taket. Även ett antal mindre åtgärder kommer att behöva göras, till exempel 
rengöring och målning av den norra fasaden. Mötesdeltagarna ansåg att vi bör anlita 
energirådgivare för att undersöka vilka energirenoveringar som kan bli lönsamma.
 Fredrik redogjorde vidare för diskussionerna om utbyggnad av station för att ge plats för 
fler boende och bättre förutsättningar för den utåtriktade verksamheten. Flera av deltagarna 
påpekade att det tidigare diskuterats en utbyggnad av stationen österut, och att det finns 
ritningar och annat material som kanske kan utnyttjas. Fredrik har arbetat tillsammans med 
Christer på en beskrivning av utbyggnadsplanerna men vi väntar nu på att Christer hinner 
utarbeta de ekonomiska kalkylerna för olika delar i den planerade anläggningen.
 Idén att Station Linné i framtiden ska fungera som ett ”Naturum” diskuterades. Genom vår 
inriktning mot kultur och miljöteknik borde det vara intressant för Naturvårdsverket att 
förlägga ett Naturum till den framtida stationen.
 Slutligen uppmanades personer med intresse för att arbeta med renoveringen och 



utbyggnaden av fastigheten att anmäla sitt intresse till Dave, så att vi kan bilda en 
arbetsgrupp för dessa frågor.

11. Planering av aktiviteter under 2009. Gruppen diskuterade samverkan med SLU och 
stationen på Torslunda. Det redogjordes för hur samarbetet fungerat tidigare. Torslunda 
försöksstations verksamhet omfattar skolträdgård, växtodling och utvecklingskök. På alla tre 
områden finns möjligheter till samverkan som vi behöver diskutera. Vidare diskuterades 
behovet av att bredda styrelsen för bolaget Porten till Alvaret AB och se till att den får stark 
lokal förankring. Det finns ett behov att ganska snart komma igång med planeringen inför 
nästa säsong. Detta gäller inte minst marknadsföringsbroschyren inför 2009, som skulle 
kunna vara ett gemensamt projekt med bland annat Torslunda.

En vidare diskussion uppkom om den långsiktiga planeringen och delaktigheten i 
olika grupperingar på Öland inom naturvården, inte minst diskuterades aktiviteten i 
Världsarvsrådet som mycket väsentligt. Fredrik påtalade det goda med den energi som finns 
i vår grupp. Fredrik redogjorde för familjen Lundegårdhs geologiska samling och 
möjligheten att få den placerad på Station Linné. 

Eje berättade att väderstationen gått sönder men att det är många som vill att vi 
fortsätter insamlandet av väderdata. En viktig anledning är att det behövs mätningar av 
vädret uppe på ön eftersom SMHI bara mäter på sydspetsen och nordspetsen. I dagsläget 
samlas data in efter rådande förutsättningar (manuellt då det finns personella resurser) men 
Niclas lämnade in en ansökan om medel för att köpa in en ny, helautomatisk väderstation till 
Station Linné i somras. Ansökan gick till Sparbanksstiftelsen Öland och var på totalt ca 
115 000 kr. Sparbanksstiftelsen har nu beviljat 60 000 kr under förutsättning att Mörbylånga 
kommun beviljar resten av beloppet. Det bör finnas goda möjligheter till detta men vi måste 
avvakta besked ifrån kommunen innan vi går vidare.

12. Forskningen. En lång diskussion fördes om förutsättningarna för forskning på stationen och 
möjligheterna att locka nya grupper till stationen. Forskningsprojekt som är helt förlagda till 
stationen är viktiga. Samtidigt som stationen bör se till att försöka attrahera sådana projekt 
måste det också finnas en viss ödmjukhet gentemot universitet, högskolor och andra 
institutioner som driver forskning i Sverige. Forskning som passar särskilt bra på stationen 
är sådant som är starkt kopplade till Öland, de areella näringarna i trakten, turistnäringen, 
eller vattenfrågorna. När Stiftelsen Station Linné vuxit sig tillräckligt stark bör vi kunna ge 
ut stipendier till forskning vid stationen. Gruppen framförde att det finns ett behov att 
kontakta forskare som tidigare varit verksamma vid stationen för att informera om de 
förändringar som nu genomförs och som resulterar i att det blir mer förmånligt för forskare 
utanför Uppsala universitet att utnyttja stationen. Fredrik informerade om att Högskolan i 
Visby har anmält intresse för att utnyttja stationen i undervisning i vindkraft om test- och 
informationscentret för småskalig vindkraft blir verklighet. Den här verksamheten 
kompletterar den befintliga verksamheten bra, i och med att högsäsongen för vindkraft 
sammanfaller med lågsäsongen för biologiskt inriktade aktiviteter.

13. Nästa möte. Det föreslogs att nästa stora möte skulle ordnas på Öland den 28-29 mars. 
Mötet kommer då likt dagens evenemang att omfatta: (1) Årsstämma i Föreningen Station 
Linné; (2) Medstiftarmöte; samt (3) Informations- och samrådsgruppsmöte. Ett extra 
informationsmöte kommer dessutom att genomföras i Stockholm under vintern. 

Mötet avslutas. Anteckningar förda av

Jonas Svensson, Föreningens sekreterare



Öppet styrelsemöte i Föreningen Station Linné
Station Linné, 2008-10-18, kl. 13.30-15.00

1. Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Föredragningslistan godkändes

3. Föregående protokoll läggs till handlingarna och är tillgängligt på hemsidan jämte tidigare 
protokoll och dokument.

4. Rutiner för informationshantering, utskick mm.
Ordföranden redogjorde för de rutiner vi valt att använda, vilka bland annat handlar om 
transparens genom att alla protokoll läggs ut på vår hemsida, samtidigt som alla medlemmar 
i arbetsgrupper får tillgång till gemensamma dokument på Google-docs. Undertecknad 
beklagade de mindre problem som uppkommit i samband med utskick, och att det är viktigt 
att man anger den kontaktadress man önskar att vi skall använda. Det är viktigt att vi alla 
inser att arbetet sker i stort sett på ideella grunder. Vi är nöjda med Google-docs som hittills 
fungerat väl. Meddelanden som sänds till oss skall lämpligen skickas till e-postadressen 
info@stationlinne.se. För vår kommunikation ut till medlemmar kommer vi att använda det 
adressregister som finns, och beslut togs om att vi framöver skall avisera per e-post när 
minnesanteckningar är klara och meddela alla medlemmar en kortfattad sammanfattning 
tillsammans med länk till protokoll. Niklas sköter fortsatt den allmänna uppdateringen av 
webbplatsen (utöver de åtgärder som Renate jobbar med nu) 

Styrelsen beslöt att vi skall skicka ut en tydlig instruktion till medlemmarna om hur de bäst  
kontaktar styrelsen och personalen på stationen. Samma instruktioner ska finnas på 
hemsidan www.stationlinne.se.

5. Styrelse i Porten till Alvaret AB
I somras utsågs en tillfällig bolagsstyrelse bestående av Niclas Eklund och Renate Foks, 
med Dave Karlsson som suppleant. Niclas hoppade av styrelsen för någon månad sedan och 
Dave har nu flyttat till Stockholm. En mer permanent styrelse med bredare representation 
och bättre lokal förankring behöver därför utses nu. Styrelsen utsåg en ny bolagsstyrelse 
bestående av Eric Cardfelt (Stora Frö), Bertil Lundgren (Borgholm) och Renate Foks 
(Nybro).

6. Teststation Öland: annonsering för rekrytering av projektpersonal.
Under förutsättning att testverksamhet beviljas och att medel för projektet tilldelas behöver 
vi anställa projektledare. Styrelsen beslöt att endast annonsera efter positivt besked från 
Energimyndigheten.

7. Logotyp för föreningen Ordförande redogjorde för behovet av logotyp. Alternativen att ta 
fram en logotyp genom uppdrag till lämplig byrå eller genom tävling diskuterades. Styrelsen 
föredrog att utforska tävlingsidén. Gunhild och Jonas fick i uppdrag att formulera 
förutsättningarna för och utformningen av en framtida logotyptävling. Tills vidare beslöt 
styrelsen att använda stationens nuvarande logotyp.

8. Ansökan om barnverksamhet 2009. Renate meddelade att ingen ansökan har gått in men att 
ett antal idéer har utkristalliserats. Renate ville ha hjälp med att utveckla dessa idéer och 
utforma en ansökan. Styrelsen gav i uppdrag åt Monica att assistera Renate i detta arbete.
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9. Bildande av Stiftelsen Station Linné. Av flera anledningar behöver styrelsen skjuta upp detta 
beslut, bland annat eftersom det vore en fördel om överföringen av fastigheten kunde lösas 
först. Stiftelsestyrelsen behöver dock snart träffas och det beslöts att vi ska bilda stiftelsen 
före årsskiftet 2008/2009.

10. Diplom till medstiftare. Förslag till diplom redovisades och godkändes. Diplommallen 
skickas av Eric och Karin till Fredrik när den är klar. Styrelsen beslöt ge Fredrik uppdraget 
att detaljgranska förslaget samt att efter eventuella justeringar av texten godkänna 
detsamma. Styrelsen gav ordförande i uppdrag att därefter välkomna nya medstiftare genom 
att skicka dem ett signerat diplom. Nya medstiftare meddelas Fredrik så snart som Renate 
fått medstiftarmedel inbetalda. Renate ansvarar också för att ta emot betalningar och 
meddela Dave om nya medlemmar, varefter Dave ansvarar för att registrera dessa i vår 
adresslista på Google Docs.

11. Medlemsvärvningar och framtida insamlingsaktiviteter. Olika idéer till aktiviteter 
diskuterades. Styrelsen beslöt att ordföranden skulle få i uppdrag att utforma en inbjudan till 
kronprinsessan, där hon i första hand inbjuds till stationen för att informeras om läget så att 
hon senare ska kunna ta beslut om hon är intresserad av att gå med som medstiftare eller bli 
stationens beskyddare. Styrelsen beslöt vidare att förlägga ett informationsmöte till 
Stockholm under vinterhalvåret med inbjudan till nyckelpersoner samt presumtiva 
medlemmar. Förslag finns på att genomföra denna träff i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan i 
Stockholm. Jonas fick i uppdrag att undersöka om detta var möjligt.

Styrelsen beslöt också att lägga till intressanta journalister till samrådsgruppen. Styrelsen 
konstaterade att Dave som föreningens registrator skall välkomna nya medlemmar, registrera 
dem på Google-Docs och eventuellt ta in kompletterande uppgifter om vi saknar e-
postadress. Renate meddelar Dave så fort hon fått in avgifter från nya medlemmar.

Andra idéer som diskuterades var att trycka upp en affisch och sprida till olika 
forskningsinstitutioner och att införa en annons om att bli medstiftare i Sveriges Natur när 
resurser finns för detta.

Nästa års medlemsavgift ska hämtas hem genom ett brev som Karin Olsson utformar och 
skickar ut senast 20 november. Brevet ska innehålla en inbetalningsblankett för att underlätta 
för medlemmarna. Renate fick i uppdrag att undersöka om det var realistiskt för oss att 
erbjuda Autogirobetalning i detta utskick.

12. Övriga frågor

- Medlemskap i föreningar. Styrelsen beslöt att det är lämpligt att behålla medlemskap i några 
av de föreningar vilka associeras till stationen, inte minst som några av dessa ger ut 
tidskrifter vilka vi anser hör hemma på stationen och lever upp till stationens syfte. 
Styrelsen beslöt att föreningen ska bli medlem i Entomologiska föreningen, Svenska 
botaniska föreningen, Ölands botaniska förening och Sydostentomologerna. Frågor om 
medlemskap i ytterligare föreningar behandlas löpande.

- Resekostnader. Ett visst budgetutrymme finns för resekostnader men vi har fortfarande inte 
fastställt någon budget för 2008 eftersom det har varit så oklart hur många medlemmar 
föreningen skulle få. För 2009 kommer däremot en budget och en ram för resekostnaderna 
att kunna fastställas. Styrelsen beslöt att reseräkning för detta möte kan lämnas in av dem 
som så önskar och att ersättning ska utgå för faktiska utlägg / drivmedelskostnad.

- Representant i Världsarvsrådet. Styrelsen anser att det är väsentligt att vi deltar i 
Världsarvsrådet och att Hans Karlsson ska tillfrågas om att representera föreningen i 
Världsarvsrådet.



- Arbetsgrupper. Styrelsen beslöt att utöver existerande grupper utse en informations- och 
marknadsföringsgrupp bestående av Gunhild och Karin, med Gunhild som sammankallande. 
Gunhild och Karin ska också tillfråga Jörgen Danielsson och Acke Sandström om de också 
vill ingå i gruppen. Gruppen skall ansvara för övergripande planering av olika informations- 
och marknadsföringsinsatser, pressmeddelanden, och genomförande av särskilda aktiviteter i 
samverkan med Niclas. Styrelsen ansåg vidare att Naturforum-gruppen bör inordnas som en 
av styrelsens ordinarie arbetsgrupper och Pav gavs i uppdrag att tillsammans med Hans 
Karlsson lägga in medlemmarna i denna grupp i våra dokument på Google Docs.

- Samrådsgruppsfrågor. Beslöts i enlighet med diskussionen med samrådsgruppen att: (1) 
tacka nej till att ta emot barackerna i Färjestaden, vilken kommunen erbjudit oss; (2) arbeta 
för att få en renoverad väderkvarn till Station Linné så fort som möjligt.

- Nästa möte beslöts förläggas till den 14 februari 2009  . Fram till dess sker hantering av 
frågor genom dialog över telefon, epost, samt gemensam beredning av dokument på Google 
Docs enligt den metod som kommit att utvecklas sedan föreningen bildades.

13. Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet: Justeras:

Jonas Svensson, sekreterare Fredrik Ronquist, ordförande


