Styrelsemöte, Föreningen Station Linné,
Lördag den 22 sept 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

Suppleanter:
Anne Wilks

Intressent:

Pelle Magnusson (Skype)

Anders Forsman

Karin Bengtsson
(Skype)
Bertil Lundgren

Anna-Karin BorgKarlsson
Renate Foks

Eje Rosén
Sven Britton

§1
Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist

§2
Föredragningslistan godkändes

§3
Till Sekreterare valdes Gunhild Kullenberg, till Justerare valdes Helena Lager

§4
Föregående protokoll gicks igenom utan anmärkning

§5
Rapport av Dave Karlsson från ”bolaget”:


2012 har varit ett intensivt och mkt bra år. Hittills 84 aktiviteter, när året är slut kommer det
att ha varit minst 2000 besökare (högsta antalet sedan 2006!).



Linnéuniversitetet har börjat höra av sig ang. olika samarbeten.



Med stort möte firades att SMTP sorterat 50% av insamlat material, dvs ca 40 miljoner
insekter. Station Linné/SMTP besöktes då bland många andra av;
Johan Bodegård, ArtD, Ulf Gärdenfors, ArtD, Thomas Pape, Natural History Museum of
Denmark, Initiativtagare till SMTP och lokalpressen. Mötet blev omskrivet i hela Europa.
Boendet har slagit rekord, med helt fullt juni–augusti och stor beläggning övriga månader.
Detta beror till stor del på samarbetet med Turistbyrån.

§6
Fredrik Ronquists stiftelserapport:



Det åligger föreningen att godkänna stiftelsens årsredovisning. Beslöts att godkänna
årsredovisningen för stiftelsen för 2011.



Markförvärvet: Köpeavtalet är klart, men, när Birger Pettersson skulle skriva på började han
omförhandla. Mötet avbröts och Fredrik fick i uppdrag av stiftelsen att framföra till Birger
P:son att bevittnat handslaget pris gäller.



Fredrik fick också i uppgift att åter ta upp ev. markköp av Hasselbom.



Vi kom också överens om att Fredrik inte själv ska ta upp frågan ang. ny värdering, utan utgå
från att tidigare värdering av marken gäller.



Beslöts att snarast reglera den skuld föreningen har till stiftelsen på 3730 kr.

§7Strandskogsområdet har blivit ett ”hett område”, inte minst tack vare Station Linnés två
symposier. ”Folk” uttalar att SL har en stor roll som bro mellan Strandskogsområdet och Mörbylånga
kommuns samhällspanering. De två symposierna till Leif Ekvalls minne och Anneka Anderssons
minne har gett många positiva ”ringar” på vattnet.
Helena Lager höll med och berättade att även Länsstyrelsen jobbar med detta område och bör
samarbeta med SL, viktigt att SL syns i detta samarbete.

§8
Fredrik R berättade att stiftelsen har lämnat in 5 ansökningar till ett belopp på drygt 35 miljoner:
1. Lagerlokal på totalt 284 m2 för Svenska insektsfaunaarkivet (5,8 M kr, Vetenskapsrådet)
2. Medel för Svenska Malaisefälleprojektet (6,4 M kr, Svenska artprojektet)
3. Forskning på brokparasitsteklar, SMTP (1,2 M kr, Svenska artprojektet)
4. Deltagande i Nationellt nätverk för fältstationer (14,8 M kr, Vetenskapsrådet)
5. Värdskap för fältstationsnätverkets samordningssekretariat (7,2 M kr, Vetenskapsrådet)
En kopia av varje ansökan ska i fortsättningen skickas till Marie Norregårdh för arkivering i Stiftelsens
arkiv.

§10
Fredrik R ska också till Axel Ax:son Jonssons Stiftelse ansöka om bidrag till byggnation av ny
matsalsflygel + nytt kök + ny kontorsbyggnad, på tillsammans 6 miljoner. NCC tar fram skisser, Johan
Lunde är arkitekt. Man kommer att behålla den ursprungliga stilen.
Ansökan om 2-3 miljoner kommer också att göras till Allmänna Arvsfonden för nya lokaler Naturskola Linné och möteslokal Linné + restaurering av växthuset och dammen och ev. en
”grodansökan”.
Ansökan om ca 350 000 kr kommer att lämnas in till Pro Suecia för renovering av tak, fasad och
fönster.

§11
50-årsjubileum 2013.
8 juni 2013 fyller Station Linné 50 år, samma år skulle prof. Bertil Kullenberg, en av stationens två
grundare och dess chef fram till 1990-talet, fyllt 100 år.
Detta firar vi preliminärt den 8 juni, under förutsättning att Kungen och Antonia Ax:son Jonsson kan
närvara just detta datum. I annat fall kan datumet komma att flyttas.
Eje skriver inbjudan till kungen och Fredrik till Antonia Ax:son J:son.
I stora drag bestämdes att firandet börjar 13.00 med tre presentationer, historia – Antonia, Gunnar
Bergström?, nutid - Dave och framtid - Fredrik. Detta ska ske på Folkhögskolan.
Därefter färd till SL, där det kommer att finnas en historisk utställning, skålning i champagne m
snittar, Kungen knyter ihop ett band av dåtid + framtid.
18.00 festmiddag med lättsamma inslag.
Festkommittén föreslogs bestå av: Gunhild K, Eje R, Anna-Karin B, Lennart Å, Gunnar B?, Monica A?,
Inga G?, Lisa T?
Festresurser är: Karin B, Dave K och Pav J.
Sammankallande är Gunhild K.

§12
Kommande möten:
2012
24 nov. - Styrelsemöte på plats + Skype, kl. 10 – 12
2013
Febr. - Styrelsemöte som ovan i februari
27 april - Styrelsemöte kl. 10 - 12 + Årsmöte kl. 13 – 14 + aktiviteter
21 sept. – Höstmöte kl. 10 – 12 + aktiviteter 13 – 17

Övrigt:
Ny kassör efter Lennart Ågren är Sibylle Noack.
Diskussion ang. riktade mail-listor. Fredrik kollar möjligheterna med Google groups, Dave och Anne
kollar om det kan ordnas via webbleverantören.
Mötet avslutades kl. 12:15

Vid pennan

Justerare

Gunhild Kullenberg

Helena Lager

