
Styrelsemöte, Föreningen Station Linné, 
Lördag den 14 april 2012,  kl. 10.00, på Station Linné. 

Närvarande: 

Föreningen Station Linnés styrelse 2011-12: 

Ordförande: Fredrik Ronquist 

Vice ordförande: Dave Karlsson  

Kassör: Lennart Ågren  

Sekreterare: Gunhild Kullenberg  

(bisittare Anna-Karin Borg Karlsson) 

Programgrupp: Pav Johnsson  

och Monica Orthagen 

Informations- och webbansvarig: Helena Lager  

Övriga ledamöter: 

Göran Hoppe 

Eje Rosén  

Sven Britton 

 

 

 

§1 

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist 

§2 

Föredragningslistan godkändes 

§3 

Till Sekreterare valdes Gunhild Kullenberg, till Justerare valdes Pav Johnsson  

§4 

Tidigare protokoll godkändes  

§5 

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

Medstiftarbeloppet är klarlagt. (Igen) 

§6 

Daves bolagsrapport: 

Bolaget har haft 1 möte/månad och 1-2 heldagsmöten/år.  

 Helena Lager lämnar styrelsen och Jan Lindmark, som ”pryat” som ledamot en tid, väljs in 

istället. 

 Ekonomin är OK och driften för 2012 är därmed säkrad. 

 Labben är renoverade, dock återstår en del. 

 Broschyren är klar för utskick. Förmodligen skickas de ut utan kuvert och med adressetikett 

direkt på, för att spara på kostnaderna. Postas till de som inte är med på dagens årsmöte. 

Suppleanter: 
Anne Wilks 

 Anders Forsman 

Karin Bengtsson 

Bertil Lundgren 

Anna-Karin Borg-

Karlsson 

Renate Foks 

 

  

mailto:fredrik.ronquist@gmail.com


 Inom kort kommer den nya hemsidan att vara klar. 

 Stationens nätverk ses över, det har strulat mkt. 

 

§7 

Fredriks stiftelserapport: 

 Årsredovisningen är klar. Föreningen ska godkänna och signera vid nästa styrmöte. 

 Styrelsen: Fredrik Ronquist, Helena Lager, Göran Hoppe och Gunhild Kullenberg omvaldes på 

2 år. 

 Donationer förs över från föreningen till stiftelsen.  Större donationerna är stiftelsens kapital 

och regleras enl. stadgarna, och kräver enhetligt beslut ang. användning.  Mindre gåvor kan 

hanteras friare. 

 Föreslogs att föreningen fortsätter att erbjuda delsummor som sedan vid uppnådda 10 000 

från varje givare förs över till stiftelsen som donation varvid givaren blir medstiftare. 

 

§8 

Vi diskuterade reseersättning, som ska vara möjlig att få, men att vi ska vara ”försiktiga” och samåka 

när det fungerar. Reseersättningsbudget sätts till 3500, tills vi får in mer intäkter. Reseblanketten 

uppdateras av Gunhild och mejlas till Lennart som ser till att den kommer ut på hemsidan. 

§9 

Medlemsavgiften oförändrad, 100 för vanliga, 60 för studenter och 500 för stödjare.  

§10 

Föreningsstadgarna skrivs om som de är föreslagna av Fredrik. Pav lägger ut på hemsidan. 

 

§11 

Årets program:   

Symposium till Leif Ekvalls minne hålls den 1 september. Det ska vara ”kulturvinkel”.  ”Pådrivare” är 

Anne Wilks, Björn Kumlin och Göran Hoppe. 

Symposium + insamling till Anneka Anderssons minne, V 31. Det ska handla om sandmarkens 

insekter. ”Pådrivare” är Anne Wilks, Göran Hoppe, Helena Lager, Dave Karlsson och Pelle Magnusson.  

 

 

§12 

50-årsjubileum 2013: 



 Till största delen ska de olika ”framträdanden” göras av stationens forskare. Detta för att visa 

vad vi gör, vad vi har för forskning, kompetenser, kunskaper o resurser och därmed stärka 

varumärket.  

 Vi ska göra ett symposium som visar både historien och framtiden.  

 Vi ska göra en historisk utställning. 

 Kungaparet och kronprinsparet ska bjudas in. Eje skissar på inbjudan. Skickar till oss för 

tyckande. 

§13 

Höstmöten:  

21 sept. Stiftelsens styrelsemöte 

22 sept. Höstmöte 

23 sept. Naturforum 

§14 

Medlemsmiddagar: Fredrik är på Öland V 26-28 och har middag den 11 juli. Karin planerar 

ha middagen i slutet av juli. Övriga middagsarrangörer ansluter allteftersom och bjuder in på 

relativt kort varsel. 

§15 

Köpet av Peterssons mark: Fredrik, Dave och Marie sköter slutversionen av köpekontraktet. 

Enl. gängse regler betalar köparen lagfart och stämpelskatt, och säljaren 

avstyckningskostnader. Till köpet måste pengar samlas in. 

Övrigt: 

Ansvariga måste göra en slutrapport till Sparbankens stiftelse ang. väderstationen som är resultatet 

av deras donation. 

Mötet avslutades kl. 12:15 

Nästa möte: 21 september 

 

Vid pennan    Justerare  

 

Gunhild Kullenberg   Pav Johnsson  


