
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsesammanträde	  för	  Föreningen	  Station	  Linné	  	  	  
lördag	  17	  november	  2018.	  
	  
Deltagare:	  Fredrik	  Ronquist,	  Dave	  Karlsson,	  Gunhild	  Kullenberg,	  Lena	  Wennersten,	  Eje	  
Rosén,	  Elisabeth	  Almgren,	  Anna	  Karin	  Borg	  Karlsson,	  Pav	  Johnsson,	  Folke	  Larsson	  	  
	  

§1	  	  Mötets	  öppnande	  och	  val	  av	  sekreterare	  samt	  justeringsperson	  
Elisabeth	  Almgren	  kvarstår	  som	  sekreterare.	  Till	  justeringsperson	  valdes	  Anna	  Karin	  
Borg	  Karlsson	  
	  
§2	  	  Godkännande	  av	  föredragningslista	  
Föredragningslisatan	  godkändes	  med	  tillägg	  till	  Övriga	  frågor	  från	  Pav	  Johnsson	  
	  
§3	  	  Föregående	  mötes	  protokoll	  
Föregående	  mötes	  protokoll	  godkändes	  med	  rättningar.	  	  
	  
§4	  	  Rapport	  från	  Bolaget	  (Dave)	  och	  Stiftelsen	  (Fredrik)	  
Rapport	  från	  Bolaget:	  Dave	  Karlsson	  rapporterade	  att	  de	  hade	  haft	  ett	  förberedande	  
möte	  inför	  stora	  bolagsstämman	  den	  24-‐25	  november.	  	  Ekonomin	  är	  god	  med	  fortsatt	  
många	  boende.	  	  Jessica	  är	  tillbaka	  från	  föräldraledighet	  och	  skall	  koncentrera	  sig	  på	  
butikens	  utveckling.	  	  Dave	  Karlssons	  kontor	  skall	  flyttas	  och	  den	  publika	  delen	  av	  
stationen,	  inklusive	  butiken,	  skall	  koncentreras	  till	  en	  sammanhängande	  del	  av	  
fastigheten.	  	  	  
Rapport	  från	  Stiftelsen:	  	  Stiftelsen	  hade	  möte	  den	  7	  november	  och	  Lena	  Lidén,	  biolog	  och	  
entreprenör	  från	  Nordens	  Ark,	  valdes	  in	  i	  styrelsen.	  	  Förslag	  finns	  från	  henne	  att	  de	  två	  
styrelserna	  slås	  ihop	  till	  en	  enhet.	  	  	  

§5	  	  Ekonomirapport	  
Medlemsavgifterna	  för	  2018	  är	  mindre	  än	  budgeterade,	  men	  föreningens	  ekonomi	  är	  för	  
övrigt	  god	  med	  22	  000	  kr	  i	  saldo.	  	  
	  
§6	  	  Donation	  från	  Erik	  Ringberg	  
Erik	  Ringberg	  kommer	  på	  besök	  och	  skall	  visas	  runt	  på	  Station	  Linné	  den	  23	  november.	  	  
Ann	  sköter	  pressrelease	  om	  besöket	  och	  donationen.	  	  
	  
§7	  	  Fastighetsrenoveringen	  (Dave)	  
Hängrännor:	  En	  offert	  på	  122	  000	  kr	  har	  inkommit	  för	  byte	  av	  hängrännor.	  	  En	  
reparation	  av	  samtliga	  gamla	  hängrännor	  har	  istället	  ansetts	  tillräcklig	  och	  kommit	  
igång.	  	  
Fönster:	  	  Fönsterreparationerna	  är	  i	  slutfasen	  och	  endast	  10-‐15	  fönster	  återstår.	  	  
Köksrenoveringen:	  	  En	  bedömning	  skall	  göras	  med	  ytterligare	  hjälp	  av	  en	  snickare	  och	  
Bo	  Thor	  för	  att	  fastställa	  vilka	  åtgärder	  som	  skall	  prioriteras.	  	  
	  
§8	  	  Förslag	  till	  nya	  stadgar	  
Då	  inga	  nya	  synpunkter	  har	  inkommit,	  godkändes	  förslaget.	  	  
	  
§9	  	  Ansökningar	  på	  gång	  (Fredrik,	  Dave)	  
Malaisefälleprojektet:	  	  ArtDatabanken	  ger	  besked	  i	  nästa	  vecka	  angående	  
ansökningarna.	  	  Inbjudan	  har	  gått	  ut	  till	  Björn	  Risinger	  på	  Naturvårdsverket	  och	  till	  



representant	  för	  Miljödepartementet	  för	  att	  besöka	  Station	  Linné.	  	  Målet	  är	  att	  Station	  
Linné	  skall	  få	  ansvar	  för	  miljövervakningen	  av	  insekter	  i	  Sverige.	  	  Förslag	  framfördes	  att	  
Åsa	  Romson	  (Utredningen	  om	  miljöövervakning)	  även	  skall	  inbjudas.	  	  
	  
Insektsfaunaarkivet:	  	  Förslag	  att	  istället	  för	  fryscontainrar	  bygga	  ett	  mindre	  fryshus,	  
vilket	  visar	  sig	  bli	  mer	  kostnadseffektivt.	  	  De	  beslutade	  medlen	  från	  
Wallenbergsstiftelsen	  kommer	  att	  täcka	  en	  del	  av	  byggnadskostnaderna.	  	  
Ansökan	  om	  forskarskola:	  	  Elisabeth	  skall	  arbeta	  vidare	  med	  det.	  	  

§10	  	  Utvecklingsplanen:	  kortversion	  (Folke),	  uppdatering	  (Fredrik)	  
Kortversionen	  med	  inkomna	  ändringar	  spikas.	  	  I	  rubriken	  bör	  det	  framgå	  att	  det	  är	  en	  
sammanfattning	  av	  utvecklingsplanen	  för	  Station	  Linné.	  	  Jessica	  lägger	  upp	  den	  på	  
hemsidan.	  	  Den	  långa	  versionen	  är	  skickad	  till	  bolagsstyrelsen	  för	  synpunkter.	  	  
	  
§11	  	  Station	  Linnés	  altruistiska	  orden	  
Kommittén	  fortsätter	  arbetet.	  	  
	  
§12	  	  Nästa	  års	  program	  
Stationens	  program	  fortsätter	  med	  höstmöte,	  forskningsfredag,	  biologiska	  mångfaldens	  
dag,	  medlemsmiddag.	  Moa	  Petterson	  har	  kontaktas	  för	  att	  vidareutveckla	  biologiska	  
mångfaldens	  dag.	  	  Viss	  begränsad	  aktivitet	  i	  samband	  med	  höstmötet	  föreslogs.	  	  
	  
§	  13	  	  Övriga	  frågor	  
Pav	  informerade	  om	  sin	  kommande	  bok	  ”Ölands	  natur”,	  som	  kommer	  ut	  i	  maj	  2019.	  	  Ett	  
särskilt	  kapitel	  ägnas	  åt	  Station	  Linné.	  	  Kapitlet	  sänds	  till	  historiegruppen	  för	  
synpunkter.	  	  	  
	  
	  
§	  14	  	  Kommande	  möten	  	  
Lördag	  den	  9	  februari	  2019	  kl	  9.30	  –	  12.00	  
Årststämma	  lördag	  27	  april	  2019	  kl	  9.00	  –	  12.00	  (obs	  tiden)	  
Höstmöte	  lördag	  den	  28	  september	  2019	  kl	  9.00	  –	  12.00	  (Höstmötet	  2019	  är	  förlagt	  till	  
samma	  datum	  som	  skördefesten,	  för	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  skall	  kunna	  delta)	  	  
Föreningsmöte	  och	  Extra	  årsmöte	  lördag	  den	  28	  september	  2019	  
	  
§15	  	  Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutades	  och	  Fredrik	  Ronquist	  tackade	  samtliga	  närvarande.	  	  
	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
Elisabeth	  Almgren	  	   	   	   Anna	  Karin	  Borg	  Karlsson	  
Sekreterare	   	   	   	   Justeringsperson	  


