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Årsstämma Föreningen Station Linné 

Datum: 2011-04-09 kl. 14.00-16.00 

Plats: Sal 21, Ölands Folkhögskola 

 

 

§ 1. Val av ordförande vid stämman. 

Beslut: Fredrik Ronquist. 

 

§ 2. Val av sekreterare vid stämman. 

Beslut: Jonas Svensson. 

 

§ 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

Beslut: Gunhild Kullenberg, Anne Wilks. 

 

§ 4. Upprättande av röstlängd. 

Beslut: Röstlängd upprättades. 

 

§ 5. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

Beslut: Ja. 

 

§ 6. Fastställande av styrelsens årsberättelse. 

Beslut: Den årsberättelse, som vid mötet muntligt presenterades av ordföranden och som i 

sin helhet återfinnes på hemsidan, fastställdes. 

 

§ 7. Ekonomisk årsredovisning. 

Kassören Lennart Ågren presenterade en sammanfattning av finanserna. Årsredovisningen 

finns i sin helhet på stationens hemsida. 

Beslut: Den ekonomiska årsredovisningen godkändes. 

 

§ 8. Revisorernas berättelse. 

Då ingen av revisorerna var närvarande läste kassören Lennart Ågren upp revisorernas 

berättelse. 

Beslut: Revisorernas berättelse godkändes. 

 

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Beslut: Resultat- och balansräkningen godkändes. 

 

§ 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen lämnats av 

styrelsen. 

Inga förslag hade väckts till årsstämman. 

 

§ 12. Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt långsiktig plan för de tre 

närmast kommande verksamhetsåren. 

Ordföranden gav en kort resumé av arbetsplan och långsiktig plan. De fullständiga planerna 

finns på hemsidan. 
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Beslut: Arbetsplanen och den långsiktiga planen godkändes. 

 

§ 13. Fastställande av årsavgift. 

Beslut: Oförändrade årsavgifter, dvs 60 kr för studerande, 100 kr för ordinarie medlem och 

500 kr för stödmedlem. 

 

§ 14. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår. 

Kassören Lennart Ågren redogjorde för budgeten, omslutande 11 300 kr (se bilaga) 

Beslut: Budgeten godkändes. 

 

§ 15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 

Beslut: Oförändrat 11 stycken. 

 

§ 16. Val av styrelseordförande. 

Beslut: Fredrik Ronquist. 

 

§ 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beslut: 

Ordinarie i föreningsstyrelsen: 
Fredrik Ronquist 1 år omval 

Dave Karlsson 2 år omval 

Göran Hoppe 2 år omval 

Eje Rosén 2 år omval 

Jonas Svensson 2 år omval 

Anna-Karin Borg Karlsson 2 år nyval 

 

[Valda 2010 på två år:] 

 Pav Jonsson 

Gunhild Kullenberg 

Helena Lager 

Monica Orthagen 

Lennart Ågren 

 

Suppleanter i föreningensstyrelsen: 

Anne Wilks 1 år omval 

Anders Forsman 1 år omval 

Karin Bengtsson 1 år omval 

Bertil Lundgren 1 år omval 

Renate Foks 1 år omval 

Carita Brinck 1 år nyval 

 

§ 18. Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två revisorssuppleanter. 

Beslut: 
Christina Askman (ord. aukt.) 1 år nyval 

Cke Lavér (ord.) 1 år nyval 

Hans Karlsson (suppl.) 1 år nyval 

Lars Dahlgren (suppl.) 1 år nyval 

 

§ 19. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 

Beslut: Hans Karlsson (sammank.), Honor C. Prentice och Walle Dickson. 
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§ 20. Val av två representanter till styrelsen för Stiftelsen Station Linné. 

Beslut: Gunhild Kullenberg och Göran Hoppe valdes 2010 på två år. 

 

§ 21. Ändring av föreningens stadgar och arbetssätt för att minska revisionskostnaderna 

Ordförande redovisade ett förslag, som diskuterats i föreningens styrelse. Förslaget går ut på 

att slopa kravet på yrkesrevisor, eftersom föreningen inte längre har lika tungt ekonomiskt 

ansvar nu när både bolaget och stiftelsen är sjösatta. Det skulle minska 

revisionskostnaderna, vilka nu utgör nästan hälften av föreningens utgifter, betydligt. 

Förslaget vann årsstämmans gillande och styrelsen uppmanades att förbereda ett förslag till 

stadgeändring, att genomföras så snart som möjligt. 

 

§ 22. Övriga frågor 

Ordföranden informerade om planer för expansion av stationen, vilka diskuterades. 

 

§ 23.  Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Eje Rosén Fredrik Ronquist Anne Wilks Gunhild Kullenberg 

(för Jonas Svensson) 


