
Protokoll fört vid Station Linnés årsstämma 14 april 2012 

Ölands Folkhögskola kl. 13.00 

 

1. Val av ordförande för stämman.   

Stämman valde Fredrik Ronquist. 

2. Val av sekreterare för stämman.  

Stämman valde Karin Bengtsson. 

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

protokoll.   

Stämman valde Lisa Tengö och Bertil Lundgren. 

4. Fastställande av röstlängd. 

 Röstlängd i form av medlemsregister var upprättad.  

Stämmans deltagare antecknade sig på lista som kontrollerades mot röstlängd. 

5. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst.  

Ordförande redogjorde för utlysningen och stämman fastställde att utlysningen skett 

enligt stadgarna senast 4 veckor innan. 

6. Fastställande av styrelsens årsberättelse för Station Linné.   

Ordförande läser upp årsberättelsen (bilaga 1). Inga frågor el. kommentarer, 

Årsberättelsen fastställdes och lades till handlingarna. 

7. Ekonomisk årsredovisning.  

Kassör Lennart Ågren läste upp årsredovisning en (bilaga 2). 

8. Revisorernas berättelse.  

Två revisorer har gått igenom föreningens ekonomiska transaktioner. Kassören läste 

upp revisorernas berättelse (bilaga 3). 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.  

Stämman fastställde resultat- och balansräkning (bilaga 4). 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Förslag till ändring av föreningens stadgar.  

Stämman beslutade om ändring av stadgarna enligt framlagt förslag. 

12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen inlämnats till 

styrelsen senast 3 veckor innan årsstämman.  

Inga förslag hade inkommit. 

13. Fastställande av detaljerad arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt långsiktig 

plan för de tre närmast kommande verksamhetsåren.  

Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen som fastställdes (bilaga 5). 

14. Fastställande av årsavgift.  

Stämman fastställde årsavgifter enligt följande: studerande 60 kr, ordinarie medlem 

100 kr, stödmedlem 500 kr.  

15. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår.  

Stämman fastställde förslag till budget framlagt av kassören (bilaga 5). 

16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.  



Antalet ledamöter i styrelsen för föreningen Station Linné fastställdes till 11 ordinarie 

respektive 6 suppleanter. 

17. Val av styrelseordförande.  

Fredrik Ronquist valdes till styrelseordförande. 

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

Enligt valberedningens förslag (bilaga 6). 

19. Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två revisorsuppleanter.  

Enligt valberedningens förslag (bilaga 7).  

20. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.  

Till valberedning valde stämman Hans Karlsson sammankallande, Honor Prentice, Jan 

Landin. 

21. Val av två representanter till styrelsen för Stiftelsen Station Linné.   

Stämman valde Gunhild Kullenberg och Göran Hoppe. 

22. Övriga frågor.   

Bertil Lundgen tar upp det stora antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen och 

föreslår att suppleanter tydligare träder in vid ordinarie ledamöters frånvaro. Jan 

Landin önskar mer information om laboratorieutrustning från AstraZeneca i Mölndal. 

Renoveringar och utrustning visades på Station Linné efter stämman. 
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