Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
Station Linné
Lördag 2013-11-30 kl. 9.30–12.00
Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Dave Karlsson, Pav Johnsson, Helena Lager, Anne
Wilks, Sören Anderzén, Ulf Glemhorn
1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne
Wilks till justeringsperson för mötet.
2. Dagordningen godkändes med några övriga frågor enligt nedan.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna med tillägget att besluten
tas upp till extra granskning som en övrig fråga.
4. Rapport från Bolaget, Stiftelsen och Malaisefälleprojektet. Ett bolagsstyrelsemöte har
hållits, i övrigt inte mycket nytt att rapportera. Bolaget har ca 100 000 kr i kassan,
Malaisefälleprojektet ca 250 000 kr. Ett lysrör i Malaisefällelabbet började brinna och
brandkåren fick rycka ut. Det aktualiserar behovet av att ånyo söka pengar för att bygga ett
permanent lager. I Stiftelsen ligger fokus för närvarande på markförvärvet och på
sammankallandet av stationens vetenskapliga råd. I övrigt löper verksamheten på.
5. Ekonomirapport. Föreningens kassa är för närvarande på 20 444 kr. Totalt nu 205
medlemmar. Ytterligare pengar har tillkommit från stödmedlemmar och genom en mindre
donation (300 kr) från Kalifornien.
6. Ansökan till allmänna arvsfonden. Inget nytt, vi väntar besked i januari – februari.
7. Inbjudan till Familjen Kamprads Stiftelse. Stiftelsestyrelsen har svarat att de inte har
möjlighet att besöka Stationen.
Beslut: Dave får i uppdrag att be Marie Norregårdh kontakta Landshövdingen och be om
hans hjälp att få svar på frågan från Familjen Kamprads Stiftelse om vi kan komma in med
en ansökan ensamma eller tillsammans med Linnéuniversitetet, i första hand för att få en
modern lagringslokal för SIFA.
8. Markförvärvet. Fredrik och Anne informerade om markförvärvet. Det villkorade
köpekontraktet skrevs under 14 september i år. Köpeskillingen är 1 000 000 kr och vi
behöver samla in dessa pengar inom två år.
9. Ansökningar och insamling av pengar till markförvärvet. Dave informerade om att Matthias
Jaschhof, som planerat att tillbringa 3 + 3 år vid Station Linné med stöd från Svenska
artprojektet, endast fått en mindre summa pengar men fått uppmaningen att inkomma med
samma ansökan nästa år. Paret Jaschhof kommer att bo 6 månader på stationen i
minilägenheten under 2014 med början i april. Pelle Magnusson har fått avslag på sin
ansökan. Försöken att få pengar till DNA-streckkodning har inte lyckats än (avslag både
från Formas och Svenska artprojektet, dock med goda betyg från den senare finansiären).
Beslut: Följande aktiviteter genomförs. Puff till hemsidan om markförvärvet. Fredrik gör ett
utkast på svenska och engelska, Dave, Pav och Anne hjälper till att illustrera och få upp
materialet på hemsidan. Dave och Anne kollar med Webb-partner om automatisk
betalfunktion. Hela styrelsen får i uppdrag att komma med synpunkter på utskicket till ”800listan” till Anne. Pav gör sedan i ordning utskicket. Det bör skickas ut i mars tillsammans
med 2014 års program. Sören har tagit fram en lista över öländska företagare. Anne, Dave,
Helena och Pav går igenom listan och funderar på lämpliga aktiviteter att erbjuda dessa, till
exempel grupperat i olika kategorier av företag med särskilda intressen vi kan fånga upp.

10. Fastighetsrenoveringen. Kenneth inventerar behovet av renovering, storleken på ytor med
mera inför en ansökan till Sparbanksstiftelsen om materialet. AME står för stora delar av
arbetskostnaden. Behovet av att byta armaturerna behöver också inventeras.
Beslut: Dave får i uppdrag att försöka få till stånd en inventering av armaturerna. Kenneth
och Anne får i uppdrag att inventera behovet av renovering och material till denna inför
ansökan till Sparbanksstiftelsen.
11. LTER och Svenska fältstationsnätverket. Dave har svårt att hinna med och behöver hjälp av
Eje och Karin. Aktuella ärenden gäller inkrävda uppgifter och LTER:s årsmöte 19 december.
Beslut: Eje kontaktar ledningen för LTER Sverige angående uppgifterna som behöver
kompletteras. Eje och eventuellt Fredrik deltar i LTER:s årsmöte 19 december.
12. Vetenskapliga rådet sammanträder på stationen 14-15 december och kommer framför allt att
diskutera de långsiktiga provserier som forskarna på stationen samlat in genom åren.
13. Övriga frågor
1. AME har sökt 800 000 kr för att producera Malaise-fällor som kommer att säljas genom
Station Linné.
2. Evolutionsmuseet i Uppsala har fått Jan Tengös insektsmaterial och hans anteckningar.
3. Dave och Station Linné har fått pris från Ölandsklubben (25 000 kr). Pengarna går som
startkapital till markförvärvet.
4. Cykelvägen. Nuvarande projekt täcker inte in den aktuella sträckan. Mycket lite pengar
finns avsatta för cykelvägar i regionen, så det blir svårt att lyfta fram cykelvägen mellan
Stationen och Folkhögskolan.
Beslut: Frågan lyfts på det föreslagna mötet mellan Stationen och Mörbylånga kommun,
preliminärt 23 januari.
5. Sören föreslog att vi ska titta på möjligheterna att söka pengar från Zennström
Philanthropies.
Beslut: Anne kollar om det verkar intressant och kontaktar i så fall Fredrik.
6. Historieskrift. Eje har inte koll på tidigare historiska skrifters utgivare. Eje har inte
hunnit börja på sammanfattningen av de senaste 20 åren.
Beslut: Anne tar fram de uppgifter som behövs och skickar till Eje.
7. Väderstationen. Toragon har fortfarande Eje som kontaktperson och behöver få
direktkontakt med någon som sitter på stationen. Vi behöver också undersöka om det är
aktuellt att teckna ett serviceavtal med Toragon.
Beslut: Anne tar kontakt med Toragon och uppdaterar kontaktinformationen och frågar
om kostnaden för ett serviceavtal.
8. Fortfarande oklart om insamlingen för att göra Anneka Andersson till medstiftare är i
hamn.
Beslut: Anne kollar upp läget och underrättar styrelsen om det fattas pengar. Flera
styrelseledamöter var villiga att bidra i så fall.
9. Stationsslingan, två varianter: 3-4 km och 7-8 km, och gröna slingan behöver rustas upp.
Gröna jobb på Skogsvårdsstyrelsen är eventuellt intresserade och behöver endast hjälp

med pengar till material.
Beslut: Vi tar upp frågan igen när vi vet hur stora medel som behövs för en upprustning
av Stationsslingan och Gröna slingan.
10. Styrelsen framför ett varmt tack till Anne och Kenneth för röjningen av stationen.
14. Kommande möten.
Beslut: Nästa styrelsemöte blir lördag 15 februari 9.30-12.00. Datum för årsstämman 2014
bestämdes till 5 april, och höstmötet 20 september, i bägge fallen med styrelsemöte på
förmiddagen.
15. Mötet avslutades.
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