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Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Dave Karlsson (vice ordf.),
Gunhild Kullenberg (sekr.), Lennart Ågren (kassör), Göran Hoppe, Eje Rosén, Jonas Svensson,
Anna-Karin Borg Karlsson, Pav Johnsson, Helena Lager samt Monica Orthagen. Suppleanter har
varit Anne Wilks, Anders Forsman, Karin Bengtsson, Bertil Lundgren, Renate Foks samt Carita
Brinck. Revisorer, valberedning och olika arbetsgrupper framgår av hemsidan
(http://www.stationlinne.se).
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 24 september och 19 november 2011 samt
11 februari och 14 april 2012. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga
styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se).
Organisationsförändringar. I och med att Stationsfastigheten förvärvades under 2010 kunde
mycket av föreningens ekonomiska ansvar flyttas över till Stiftelsen Station Linné och Porten till
Alvaret AB. Med anledning av detta tog styrelsen under året initiativ till flera förändringar.
Föreningens insamlingskonto överfördes till Stiftelsen Station Linné för att förenkla föreningens
administration och bokföring. Donationer, inklusive medstiftarpeng, kommer alltså i framtiden inte
att passera igenom föreningen utan kommer direkt till Stiftelsen. På så vis behöver föreningens
kassör inte föra över pengarna manuellt till Stiftelsen, och föreningens bokföring belastas inte av
dessa transaktioner.
Styrelsen tog också initiativ till att slopa kravet på yrkesrevisor i föreningens stadgar för att
kunna reducera revisionskostnaderna. Idén diskuterades på årsstämman 2011 och vann där
medlemmarnas gillande. Styrelsen tog fram ett förslag på stadgeändring, vilket antogs första gången
vid en extra föreningsstämma 19 november. Frågan tas upp för andra gången vid årsstämman 2012,
då ändringen kan fastställas om den vinner mötets gillande.
För att driva på arbetet med stationen mer effektivt och samordna aktiviteterna bättre mellan
föreningen, bolaget Porten till Alvaret AB och stiftelsen, bildades en arbetsgrupp bestående av
Fredrik Ronquist (ledamot av styrelsen i stiftelsen och föreningen), Marie Norregårdh (stiftelsen
och bolaget) och Dave Karlsson (föreningen och bolaget). Arbetsgruppen har bland annat planerat
inför markförvärv och bygge av lagerlokal för Malaisefälleprojektet.
Symposium till Jan Tengös minne. Helgen 14-15 maj ordnade föreningen ett symposium till
minne av Jan Tengö. Under lördagen hölls ett vetenskapligt symposium (”For love of insects: odour,
diversity and ecology”) med svenska och utländska föreläsare, vilka belyste aktuell forskning inom
de vetenskapsområden Jan intresserade sig för. Cirka 40 personer deltog i symposiet. Under
söndagen ordnades ett populärvetenskapligt seminarium om insekter i landskapet, följt av
exkursioner. Ett 50-tal personer deltog i dessa aktiviteter. Arrangemanget stöddes av Axel och
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.
I samband med symposiet ordnade vi en insamling för att postumt göra Jan till medstiftare.
Redan när symposiet hölls kunde vi konstatera att vi fått in tillräckligt med medel men insamlingen
hölls ändå öppen fram till hösten, då den avslutades och Jan Tengö officiellt antogs som medstiftare.
Donation från Föreningen Ölands järnvägsled. Stiftelsen station Linné mottog under hösten
en donation på 50 000 kr från Föreningen Ölands järnvägsled, med en önskan om att stationen
skulle använda pengarna för att gynna cykling på Öland. En presskonferens ordnades 16 november
för att uppmärksamma detta. Både tidningar och regional tv uppmärksammade nyheten. Stort fokus
hamnade på vårt förslag om ett bilfritt södra Öland, vilket vållade intensiv debatt i lokala medier.
Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma 9 april på Ölands
Folkhögskola med ett tjugotal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett föredrag av
naturfotografen Henrik Karlsson, som berättade om sin bok ”Mångfaldens ö” och visade fantastiska
naturbilder.
Föreningen arrangerade under sommaren två medlemsmiddagar, onsdag 29 juni och onsdag

20 juli. Den första middagen ordnades av Pav Johnsson och den andra av Fredrik och Eva Ronquist.
Vid första tillfället kom ett tiotal personer, och ca 20 personer deltog i den andra middagen. Det var
som vanligt livliga och lyckade tillställningar.
Lördag 24 september ordnades i sedvanlig ordning ett medlemsmöte (”Höstmötet”) på
Station Linné. Den planerade tryffelutflykten i Ölands Mittland med Christina Wedén fick ställas in
med kort varsel på grund av familjeskäl. I stället tog Pav Johnsson med oss ut på en utflykt till en
damm på Alvaret, där han visade oss den fascinerande hästskoräkan. Efteråt bänkade sig ett tjugotal
medlemmar och medstiftare i stationens seminarierum för att diskutera stationens framtida
satsningar. Deltagarna ville att vi skulle prioritera förvärv av mark intill stationen för framtida
satsningar och underströk vikten av att göra en detaljplan för hela den framtida utbyggnaden av
stationen i ett tidigt skede, även om det kostar en del. Flertalet deltagare intog sedan middag
tillsammans på stationen under gemytliga former.
Dagen efter höstmötet ordnade Station Linné Naturforum på Ölands folkhögskola
tillsammans med Ölands Naturskyddsförening, Södra Ölands trädgårdsvänner, Föreningen
Sydostentomologerna, Ölands folkhögskola, Ölands ornitologiska förening, Ölands botaniska
förening och Länsstyrelsen i Kalmar län. Årets Naturforum omfattade föreläsningar och
utställningar på temat ”Träd”. Ca 150 deltagare var med under dagen, som fick god uppmärksamhet
i media.
Stationen höll öppet hus både fredag 23 september (EU:s ForskarFredag) och fredag 30
september (Konstnatten under Skördeveckan). Under Forskarfredagen besöktes stationen av tre
skolklasser under förmiddagen medan endast ett fåtal besökare hittade dit under eftermiddagen.
Konstnatten var desto livligare med totalt ca 250 besökare.

