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Verksamhetsberättelse 2008
Föreningen Station Linné bildades 12 januari vid ett konstituerande möte på Ölands Folkhögskola i
Ölands Skogsby. Till interimsstyrelsen valdes då Fredrik Ronquist, Dave Karlsson, Jan Tengö, Jonas
Svensson, Tage Selander, Renate Foks-Klaassen och Pav Johnsson. Till suppleanter valdes Eje Rosén
och Clara Högström. En arbetsgrupp bestående av Clara Högström (sammankallande), Sten Jonsson,
Hans Karlsson och Eje Rosén utsågs för att arbeta fram stadgarna för den blivande stiftelsen.
Interrimsstyrelsen konstituterade sig vid ett sammanträde 1 februari på Forskningsstationen då
styrelsen bland annat antog ett förslag till vissa ändringar i de preliminära stadgarna för föreningen och
diskuterade förslaget till stadgar för stiftelsen. Interimsstyrelsen sammanträdde en andra gång 15 mars.
Första ordinarie årsstämman i föreningen hölls 15 mars. Då valdes en ordinarie styrelse för
föreningen och stämman antog stadgarna för föreningen med interimsstyrelsens förslag till ändringar i
några punkter. Vidare antog stämman stadgarna för den blivande stiftelsen efter att styrelsen fått i
uppdrag att vidare utreda och eventuellt modifiera några punkter.
Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Renate Foks (kassör),
Jonas Svensson (sekr.), Dave Karlsson, Jan Tengö, Pav Johnsson, Gunhild Kullenberg, Helena Lager,
Karin Ohlsson, Monica Orthagen samt Ninni Petersson. Suppleanter har varit Eje Rosén, Clara
Högström, Karin Bengtsson, Kurt Wirland och Anna-Karin Borg Karlsson. Revisorer, valberedning och
olika arbetsgrupper framgår av hemsidan (http://www.stationlinne.se).
Den ordinarie styrelsen har under året sammanträtt 17 maj, 18 oktober och 15 februari 2009.
Däremellan har ett antal frågor diskuterats och beslutats per capsulam efter livlig epostkorrespondens.
Samtliga styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan. I samband med styrelsemötet 18 oktober kallades
alla medstiftare, medlemmar i samrådsgruppen och medlemmar i föreningen till ett allmänt
informationsmöte om föreningen och Station Linné.
Styrelsen har under året utvecklat hemsidan (http://www.stationlinne.se) till en webbplats där
föreningens verksamhet kan följas och olika dokument görs tillgängliga. Hemsidan utnyttjas också för
att presentera verksamheten vid Station Linné.
Verksamheten vid Station Linné blev något kaotiskt under 2008 eftersom föreningen successivt
tog över ansvaret från Uppsala universitet samtidigt som den löpande verksamheten skulle skötas.
Föreningen drev redan från början av säsongen kioskverksamheten vid stationen. Den 14 juli startade
föreningen företaget Porten till Alvaret AB, som då tog över ansvaret för kioskverksamheten samt
rumsbokningen. Under sommaren utformades ett avtal med Uppsala universitet, där förenigen tog över
samtliga stationens inventarier mot att föreningen också tog ansvaret för sortering och avfallshantering
för den utrustning som behövde slängas. Slutligen övergick ansvaret för guidningarna och den
utåtriktade verksamheten från Uppsala universitet till föreningen och Porten till Alvaret AB i samband
med att säsongen 2008 avslutades under hösten.
Styrelsen har under året haft ett antal kontakter med Finansdepartementet, Uppsala universitet
och Statens Fastighetsverk angående fastigheten. Styrelsen har därvid haft inställningen att fastigheten
ska överföras till den blivande stiftelsen mot en symbolisk summa eftersom den till största delen
finansierats genom privata donationer till staten (från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för
allmännyttiga ändamål). Dessa donationer har varit avsedda för att uppföra och driva en
forskningsstationen på Öland och om fastigheten kan fortsätta att tjäna det syftet kan inte staten kräva
någon betalning för den. Frågan ligger nu på Finansdepartementet, som begärde i december att Statens
Fastighetsverk skyndsamt skulle inkomma med ett förslag på lösning inom befintligt regelverk. Vi

förväntar oss i skrivande stund snart besked om detta.
Styrelsen har beslutat avvakta beslut i frågan om fastigheten innan man genomför några
kraftfullare kampanjer för att värva donatorer och innan man formellt bildar stiftelsen. Under året har
ändå glädjande nog 18 medstiftare donerat 10 000 kr var till den blivande stiftelsen. Dessa medel har
framförallt använts som aktiekapital i Porten till Alvaret AB (100 000 kr); bolaget kommer att doneras
till stiftelsen när denna bildas.
Styrelsen mottog 6 juni ett stipendium på 5 000 kr från stiftelsen Baltic Sea Balance, vilket
styrelsen beslutat använda för ett planerat matematikläger för gymnasieungdomar. För att kunna
genomföra lägret behövs dock ytterligare minst 50 000 kr i bidrag och styrelsen beslöt att skjuta på
arrangemanget till sommaren 2010 för att få tillräckligt med tid för att dels söka pengar och dels kunna
planera och göra reklam för arrangemanget på ett tillfredsställande sätt.
Under året har media uppmärksammat stationen vid ett flertal tillfällen bland annat till följd av
det fortskridande arbetet med Malaisefälleprojektet, ett av forskningsprojekten vid stationen.
Naturmorgon, Sveriges Radio, har sänt direkt från Station Linné vid tre tillfällen under 2008.
Styrelsen ansökte under året genom Hans Karlsson och Pav Johnsson om Leader-bidrag för att,
i samarbete med andra ölandsföreningar med miljöanknytning, arrangera Naturforum i anslutning till
Skördeveckan. Föreningen fick också ett anslag för detta och arrangemanget genomfördes 24
september utanför Ölands Folkhögskola. Det blev en heldag med fokus på klimat och natur under
temat: “Hur påverkas djur- och växtliv av klimatförändringarna?” Arrangemanget blev, tillsammans
med Miljöforum som arrangerades samtidigt på Ölands Folkhögskola, synnerligen välbesökt och lyckat
på alla sätt.
Den 26 september öppnade Station Linné dörrarna för allmänheten under Forskarfredagen, en
återkommande EU-finansierad aktivitet, som lockar många besökare. Närmare 600 personer besökte
stationen under 2008, vilket var 200 fler än under 2007. Besökarna fick ta del av Malaisefälleprojektets
metoder och resultat, kunskap förmedlades av forskare och personal om olika djur, och slutligen
ordnades astronomiska aktiviteter.
Styrelsen har under året tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län planerat för en
etablering av Station Linné som en plats för information, demonstration och testning av små
vindkraftverk. En ansökan om bidrag till denna etablering inlämnades till Energimyndigheten i
september och samtidigt förhandlade vi med Morphic om att utföra mätningar av ljud, effektkurva och
duration på ett av deras vindkraftverk, vilket de fått tillstånd att uppföra vid Parboäng gård.
Energimyndigheten har velat att projektet skulle genomföras i två steg. Ansökan om det första steget,
en förstudie om två månader, lämnades in i mitten av februari och i skrivande stund förhandlas det med
Energimyndigheten om vissa kompletteringar av denna ansökan.
Verksamhetsplan 2009
Förvärv av fastigheten. Under 2009 kommer föreningens styrelse framför allt att arbeta med förvärvet
av fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12, forskningsstationens fastighet. I skrivande stund har
Finansdepartementet bett Fastighetsverket att skyndsamt inkomma med ett förslag på hur fastigheten
ska kunna överföras till Stiftelsen Station Linné till en symbolisk summa inom ramen för gällande
regelverk. Om detta inte går kommer styrelsen att försöka se till att ärendet blir en riksdagsfråga, vilket
finansdepartementet öppnat för.
Bildande av Stiftelsen Station Linné. Föreningen utarbetade under 2008 stadgar för den blivande
stiftelsen Station Linné och vi har också samlat en del medel till stiftelsen via medstiftarbidrag. När det
blir klart kring överföringen av fastigheten kommer stiftelsen att bildas och i samband med detta
kommer stiftelsen att få överta medstiftarkapitalet, fastigheten samt bolaget Porten till Alvaret AB från
föreningen.

Konsolidering av Porten till Alvaret AB. Föreningsstyrelsen kommer under 2009 att försöka
skapa goda förutsättningar för att dess bolag, Porten till Alvaret AB, ska kunna konsolidera
verksamheten. Det är viktigt att kärnverksamheten (forskarboende och guidningar) organiseras väl och
får en långsiktigt hållbar ekonomi. Föreningsstyrelsen kommer därför under året att kräva att
bolagsstyrelsen inkommer med en affärsplan och ekonomisk plan för verksamheten på kort och lång
sikt. Bolagsstyrelsen kommer dessutom att bjudas in till ett par möten med föreningens styrelse för att
rapportera kring bolagets verksamhet och ekonomi. I samband med att fastigheten överförs från
Fastighetsverket till stiftelsen ska föreningsstyrelsen se till att ett lämpligt avtal utformas mellan
stiftelsen och bolaget om utnyttjandet och skötseln av fastigheten den första tiden. Därefter övergår det
ansvaret till stiftelsen och bolaget.
Vindkraftprojektet (Testplats Öland). Föreningsstyrelsen kommer under 2009 att bistå Porten till
Alvaret AB med vindkraftprojektet Testplats Öland. I huvudsak kommer projektet att drivas av Porten
till Alvaret AB men föreningen kan behöva bistå med vissa aktiviteter, till exempel om projektet stöttas
av Energimyndigheten och vissa aktiviteter drivs lämpligare i föreningsform än i bolagsform.
Föreningsstyrelsen bör också se till att Station Linné lyfts fram om och när vindkraftprojektet
uppmärksammas i massmedia.
Väderstation. Föreningen har fått medel av Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen Öland
för att införskaffa en väderstation. Föreningsstyrelsen ska se till att stationen införskaffas och
installeras innan sommaren, samt att data presenteras på lämpligt sätt och används i marknadsföringen
av Station Linnés tjänster. Styrelsen ska också organisera väderstationens drift framöver på lämpligt
sätt, till exempel genom att överlåta drift och försäljning av väderdata till Porten till Alvaret AB.
Väderkvarn. När situationen kring fastigheten klarnat ska styrelsen i samarbete med Torslunda
hembygdsföreningen organisera så att en väderkvarn flyttas till stationen och renoveras till fungerande
skick.
Invigning av Station Linné. Om överföringen av fastigheten blir klar innan säsongsstarten bör
styrelsen undersöka möjligheten att genomföra en högtidlig invigning av Station Linné i början av
sommaren. I annat fall planeras för invigning under 2010.
Naturforum. Föreningsstyrelsen fortsätter att driva Naturforum tillsammans med andra
Ölandsföreningar inom miljöområdet.
Övrigt. Styrelsen kommer under året att arbeta med att förbättra informationsflödet till
föreningens medlemmar, andra intresserade och allmänheten. Det kommer framför allt att ske genom
att kontinuerligt förbättra föreningens webbsajt men även genom utskick per epost. Styrelsen kommer
också att arbeta med informationsmaterial (broschyrer) om stationens utåtriktade verksamhet, om
service till forskare och forskarboende, och om att bli medstiftare. Efter att fastigheten är överförd till
Stiftelsen Station Linné bör styrelsen genomföra bland annat ett allmänt informationsmöte om Station
Linné i Stockholmstrakten och en eller flera medstiftarkampanjer. Styrelsen ska också under året arbeta
för att utveckla stationen och dess verksamhet genom att planera för, underlätta eller på andra sätt
gynna projekt som framtida utbyggnad av stationen (DNA-arkiv, naturskola, ny logidel) och nya
aktiviteter vid stationen (sommarläger i matematik, forskarskola, mm).
Översiktlig plan för 2010-2011
Organisation och information. Styrelsen ska fortsätta att bistå Stiftelsen Station Linné och Porten till
Alvaret AB med att konsolidera och utveckla verksamheten vid Station Linné. I samarbete med
stiftelsen och bolaget ska föreningsstyrelsen försöka uppnå en smidig fördelning av ansvar och
uppgifter samt ett tillfredsställande flöde av information mellan bolag, stiftelse och förening samt från
samtliga dessa till föreningsmedlemmarna. Föreningsstyrelsen ska också ha ett särskilt ansvar för att
övervaka att Station Linné som helhet fungerar bra och når ut till sina målgrupper. Föreningsstyrelsen

ska särskilt värna om kärnverksamheten (forskning, forskarboende, utbildningsverksamhet, utåtriktade
aktiviteter).
Insamlings- och informationsaktiviteter. Styrelsen ska genomföra flera kampanjer för att öka
antalet medstiftare och för att söka donatorer till Stiftelsen Station Linné. Styrelsen ska också informera
på olika sätt om Station Linné och dess verksamhet.
Utveckling av Station Linné. Styrelsen ska medverka till att det utvecklas idéer för och söks
pengar till nya aktiviteter vid stationen och utbyggnader alternativt renovering av stationen.
Utbyggnadsprojekt som diskuterats gäller: (1) DNA-arkiv samt nya laboratorielokaler för
Malaisefälleprojektet; (2) ny logidel med ytterligare ett kök och ett större seminarierum; (3) lokal för
utställning och café; (4) lokal för naturskola; och (5) renoverad väderkvarn vid stationen. I samband
med dessa kan det bli aktuellt att återigen undersöka möjligheterna att förvärva mer mark kring den
nuvarande stationen. Nya aktiviteter som kan bli aktuella är bland annat matteläger och forskarskola för
gymnasieungdomar.
Vindkraftprojektet. Beroende på hur omvärldsfaktorer utvecklas ska föreningsstyrelsen bistå
Porten till Alvaret AB med att antingen utveckla eller avveckla denna verksamhet.
Samarbete med andra organisationer. Föreningsstyrelsen ska under perioden ta initiativ till ett
närmare samarbete med Ölands Folkhögskola och Torslunda Försöksstation, liksom med Torslunda
hembygdsförening. Föreningsstyrelsen ska också fortsätta att driva Naturforum tillsammans med andra
Ölandsföreningar inom miljöområdet.
Medlemsaktiviteter. Styrelsen ska ta initiativ till olika medlemsaktiviteter. Dit hör bland annat
att bjuda in medlemmar till städ- och aktivitetsdagar vid Stationen när en ideell insats behövs, till
exempel vid städning, utrensning eller målning. Medlemmar, medstiftare i synnerhet, ska också bjudas
in till aktiviteter av belöningskaraktär, som särskilda guidningar och liknande.

