Styrelsemöte, Föreningen Station Linné,
Lördag den 11 februari 2012, kl. 10.00, på Station Linné och per Skype
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§1
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist

§2
Föredragningslistan godkändes

§3
Till Sekreterare valdes Gunhild Kullenberg, till Justerare valdes Eje Rosén

§4
Tidigare protokoll godkändes efter en närvarojustering

§5
Diplomet med Jan Tengö som postum medstiftare är nu klart och har lämnats till Lisa Tengö.
Medstiftarbeloppet är klarlagt.

§6
Daves bolagsrapport:
USA-pengarna (Osher) är nu slut. De har avslutningsvis bekostat ett nytt effektivt ventilationssystem.


Förslag finns på ny ledamot: Jan Lindmark – han kommer från Karlskrona industri där han
jobbat med robotar. Jan L kommer att vara ett komplement i styrelsen med sin annorlunda
kompetens, och därmed ge mer bredd till styrelsen.



Ett omfattande guideprogram är planerat.



Ny hemsida är snart klar.



10-11 personer jobbar just nu på stationen.



Vid senaste mötet aviserades om att ett positivt bokslut kommer att presenteras.

§7
Föreningens program:
Ansvariga är Pav o Anne, men fler behövs. Till sommarens medlemsmiddagar anmälde sig Karin o
Fredrik som arrangörer. Vi kom fram till att ”spontana” middagar och inbjudningar på relativt kort
varsel kanske kan fungera bättre än tidigare anmälningar. Dave skickar ut middagsinbjudningar lite
bredare än tidigare och med ca. en dryg veckas varsel.
Programbladet + bolagets broschyr görs av Pav som ansvarig. Dessa + medlemsinbetalningskort
skickas ut senast 15 mars, 4 veckor innan årsmötet, med inbjudan till årsstämman. Anne, Dave o
Lennart sköter utskicket, Pav o Fredrik ansvarar för innehållet. I programbladet skall betonas att
”hålla utkik efter e-mejl med intressant information”.

§8
Årsstämman 14 april: Sven Britton håller föreläsningen. Annars ”the same proceedure” som alltid,
med styrmöte på stationen 10.00-12.00 och årsmötet 13.00 – 18.00 på Folkhögskolan, middag på
stationen, eller annat förslag från Fredrik.
Fredrik ansvarar för allmän årsredovisning och Lennart för ekonomisk redovisning och budget.

§9
Naturforum: flera föreningar visar intresse för Naturforum, men många orkar inte med planeringen.
Stor börda faller då på ett fåtal. Det lutar därför mot att det inte blir ngt i år. Om så, flyttas
Höstmötet från 22 till den 29 september, samma datum som ForskarFredag och Skördefesten.
Föreläsare som diskuterades:


Kristina Widén/tryffelhunden (tveksamt)
eller



Magnus Hellström/Ottenby fågelstation, om nuvarande pågående forskning vid Ottenby
fågelstation

eller


tidigare stationschefen Jonas Waldenström om pågående forskning av influensa via
provtagningar på fåglar
eller



Daniel Selander/Länsmuséet om kultur, natur eller historia. Pav undersöker.

§10
Bokslut för föreningen visade på ett positivt resultat på drygt 10.000:- . Professionell revisionshjälp
med bokslutet kostar 1000:-, vilket vi direkt godkände.

§11
Symposium till Leif Ekwalls minne
Föreläsningar diskuterades. Beslutades att ämnet skall vara ”Sandiga marker”. Under det kan flera
teman t.ex. dyngbaggar, kultur och annat inrymmas. Björn Kumlin har tidigare skickat förslag på olika

ämnen, som kan passa in. Göran Hoppe, Anne Wilks och Helena Lager "spånar" kring detta. Vi satte
1 september som preliminärt datum.
Entomologen, fårägaren, naturvårdaren m.m. Anneka Andersson dog nyligen. Hon bodde i samma
område som Leif Ekwall. Även Anneka borde honoreras. Kanske i samma symposium som Leif Ekwall.
Anne informerade om att hon vill inspirera Annekas barn att skriva en runa över sin mor, där det
även nämns att pengar kan skänkas till Station Linné till Annekas minne. Därav diskuterades
huruvida pengar skulle försöka samlas till att göra även Anneka till postum medstiftare.

§12
Nya marken, från ”vattenpölen” (i öster) fram till vägen: Priset 400 000:- är framförhandlat och
villkorat till att vi får ihop dessa pengar inom 2 år. Marie Norregårdh och Helena Lager sätter ihop ett
kontrakt. När det är klart, går vi ut med ”Fundraising”.
Övrigt:
Lennart kom med förslaget om ett mer regelrätt dokument för reseersättning, vilket alla tyckte var
bra. Dokument upprättas, fylls i av resande och attesteras av Fredrik.
Eje berättade om Svenska Fenologinätverket: Han har just representerat Station Linné vid
Fenologinätverkets möte i Asa, Lammhult, 9-10 febr. 2012.
Träffen samlade 32 deltagare från hela landet. Nätverkets uppgift är att under året samla in uppgifter
om lövsprickning, blomning, fruktsättning osv. för ett urval svenska växtarter. Dessa data skall
användas bl.a. inom klimatforskning, allergivarningar m.m. Viss planering behövs för detta.
Deltagande i denna verksamhet stärker vår roll som aktiv forskningsstation.
Behov finns av ett omfattande utskick – inte bara till medlemmar.
Mötet avslutades kl. 11:30
Nästa möte: i samband med årsstämman 2012, lördag 14 april, 10.00-12.00 på stationen.
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