
Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné 
Station Linné 
Lördag 2014-02-15 kl. 10.00–12.45 
 
Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Anna Karin Borg Karlsson, Dave Karlsson, Pav 
Johnsson, Helena Lager, Anne Wilks, Sören Anderzén, Ulf Glemhorn, Gunhild Kullenberg, Karin 
Bengtsson. 
 

1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne 
Wilks till justeringsperson för mötet. 

2. Dagordningen godkändes utan ändringar. 

3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
4. Rapport från Bolaget. Bokslutet är inte klart än men verksamheten ser ut att gå med ett litet 

överskott för 2013 enligt Marie Norregårdh. Planering inför årets verksamhet pågår. Det blir 
återigen ett ganska begränsat program i Porten till Alvaret. Det har varit särskilt svårt att 
hitta ledare till Humlans naturskola och det är oklart idag om Humlan blir av. Humlesafari 
återkommer dock som aktivitet. Insikter om insekter, en kurs som drivs från Folkhögskolan 
och som delvis är förlagd till Stationen, är fulltecknad för andra året i rad. En 
insektsfaunistikkurs på Mastersnivå ges i samarbete med Stockholms universitet, och den 
ser ut att bli av i augusti. Fem mastersarbetare planerar att arbeta på stationen under 2014, 
från sex till tolv månader. 
 
Rapport från Stiftelsen. Stiftelsens verksamhet går med ett litet överskott, ca 14 000 kr för 
2013. Med anledning av incidenten i höstas, då Stationen var farligt nära att drabbas av en 
storskalig brand utgående från en gammal lysrörsarmatur, har Stiftelsen beslutat att byta ut 
samtliga brandfarliga lysrörsarmaturer till en total kostnad av 30 000 kr. Stiftelsen har under 
2013 fått tre nya medstiftare och har en total behållning på 100 000 kr i dagsläget. 

5. Rapport från möte med Mörbylånga kommun 4 februari. Kommunen var representerad av 
kommunalrådet Henrik Yngvesson, kommunchefen Monica Högberg, 
destinationsutvecklare Håkan Waxegård, miljöchef Cajsa Elfversson, kultur- och 
näringslivschef Martin Hedemo, samt verksamhetsområdeschef barn och ungdom Magnus 
Sjöstedt. Kommunledningen uttryckte respekt och gillande för stationens verksamhet. 
Kommunen lovade att förlägga rektorskonferenser och annan mötesverksamhet till 
Stationen, samt att stimulera kontakten med näringsliv mm. Anslutning till väg 136 samt 
gång- och cykelväg från Stationen till Torslunda och Skogsby samhälle diskuterades utan att 
några konkreta åtgärder identifierades. 
 
Beslut: Anne bjuder in Trafikverket till en informationsträff vid Stationen om 
trafiksituationen, i samarbete med övriga berörda. 

6. Ansökningar. Allmänna arvsfonden hörde av sig i november och ville att vi skulle dela upp 
ansökningen om Naturskola Linné i två delar, ett byggprojekt och ett driftsbidrag. De har 
senare hört av sig och ifrågasatt flera aspekter i ansökan, bland annat delaktigheten för 
målgrupperna, hur unik naturskolan egentligen är jämfört med andra naturskolor, etc. Göran 
Hoppe har föreslagit av vi ska söka pengar från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, som 
huvudsakligen ger till naturvetenskaplig forskning. 
 
Beslut: Fredrik tar kontakt med Cecilia Eriksson på Allmänna arvsfonden för en 
telefonkonferens med Fredrik, Dave, Pav och Anne. Samma grupp får också i uppdrag att 
diskutera alternativa inriktningar på ansökan innan mötet. Anne kontrollerar möjligheten att 
söka pengar hos Boverket för byggprojekt. Fredrik får i uppdrag utforma en ansökan om 



lagerbyggnad för Malaisefälleprojektets material till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 

7. Insamlingsaktiviteter för markförvärvet. Anne har sett till att få upp information om 
insamlingen till markförvärvet på hemsidan. Ett utkast till massbrev om insamlingen har 
skickats av Anne till samtliga ledamöter i styrelsen. Anne har gått igenom den lista på 
Ölandsföretagare som Sören Anderzén tagit fram, men ytterligare bearbetning krävs 
eftersom många adressuppgifter är inaktuella. 
 
Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar ombeds att komma med synpunkter till Anne på 
utkastet till massbrev snarast möjligt och på den information som ligger på hemsidan. Anne 
tar fram ett register på fritidshusägare för framtida insamlingsaktiviteter, samt fortsätter att 
bearbeta listan på Ölandsföretagare. 

8. Fastighetsrenoveringen. Anne och Kenneth håller på att ta fram underlagsuppgifter till en 
kostnadsberäkning. 
 
Beslut: Vi avvaktar tills Anne och Kenneth är klara med underlagsuppgifterna och utser 
sedan en grupp att skriva en ansökan till Sparbanksstiftelsen. 

9. Ekonomirapport. Behållningen idag är ca 19 844 kr. Antalet betalande medlemmar 2013 
inklusive medstiftare och gynnare är 115, plus 6 stödmedlemmar. 
 
Beslut: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan sammanställs av Fredrik och övriga 
uppgifter till årsberättelsen av Ulf. 

10. Årets program. Vi behöver en föreläsare till årsstämman och en till höstmötet. Jonas Hedin 
på Länsstyrelsen i Kalmar jobbar med stora och sällsynta skalbaggar och är en bra 
föreläsare. Han skulle passa till Årsstämman. Reservidéer som framfördes var Christian 
Schiebe (kemisk ekologi) och Staffan Ulfstrand (diverse tänkbara ämnen inom evolutionär 
ekologi). Till höstmötet skulle det passa bra med reseföredrag från Peru av Dave, som 
planerar att resa dit i sommar. Dave kommer att delta mer frekvent i Naturmorgon framöver, 
och eventuellt kommer man någon gång under sommaren att spela in programmet inför 
publik på Stationen. Kanske kan vi få med något om detta i programbladet. Till dessa 
programpunkter kommer medlemsmiddagar under sommaren, till vilka det kallas per epost 
under sommaren, som vanligt. Bolaget arbetar med broschyren och den bör bli klar till 
utskicket. 
 
Beslut: Helena frågar Jonas om han kan ställa upp till årsstämman. Pav och Fredrik får i 
uppdrag att utforma Föreningens programblad och kallelse till årsstämman utgående från de 
idéer som förts fram. 

11. Planering för årsstämman. Folkhögskolan är bokad. 
 
Beslut: Årsstämman börjar 13:00, följt av en bensträckare. Föredraget börjar därefter och 
bör vara ca 45 minuter långt. Fika följer därpå, ca 14:30, och information samt diskussion 
om Stationens verksamhet från 15:00. Evenemangen på Folkhögskolan följs av samling på 
Stationen och sedan middag till självkostnadspris. Anne ansvarar för fika och middag, 
Helena och Karin är beredda att hjälpa till, Helena under fredagen och Karin under lördagen. 

12. Övriga frågor 
1. Väderstationen. Toragon har fått information om att de ska kontakta 

info@stationlinne.se om några problem uppstår, och det verkar fungera. Däremot har vi 
fortfarande inga uppgifter om serviceavtal. 
 
Beslut: Anne tar kontakt med Toragon och frågar om kostnaden för ett serviceavtal. 



2. Historieskrift. Eje behöver kontakt med utgivarna för att kunna få tillåtelse att lägga ut 
tidigare historieskrifter på Stationens hemsida. Anne har inte hunnit ta fram uppgifterna 
än. Eje gör sedan ett utkast till disposition för en historieskrift. Lennart Ågren, Gunnar 
Bergström, Anna Karin Borg Karlsson, Dave Karlsson, Fredrik Ronquist, Jon Ågren och 
Johan Ehrlén är tänkbara författare till olika delar av skriften. 
 
Beslut: Anne tar fram de uppgifter som behövs när det gäller de tidigare skrifterna och 
skickar till Eje så fort hon hinner. Eje tar ansvar för att de sedan skannas in och läggs ut 
på hemsidan och för att ta fram en disposition till den kommande 50-års-
jubileumsskriften, som endast blir en nätpublikation. 

3. Stationsslingorna. Skogsvårdsstyrelsen har inte hört av sig som de skulle angående 
stationsslingorna. 
 
Beslut: Anne tar kontakt med Skogsvårdsstyrelsen för att de inte ska tappa bort ärendet. 

4. Vetenskapliga rådet. Rådet höll Skype-möte 15 december och kommer att träffas på 
stationen till sommaren. Staffan Ulfstrand har avsagt sig uppdraget som ledamot i rådet 
men ersätts av antingen Johan Ehrlén eller Jon Ågren. Som ett första steg mot att 
Stationen ska bli bättre på att samordna forskningsverksamheten vill Rådet ha ett 
uppslag på Stationens hemsida för vart och ett av de viktigaste forskningsprojekten. 
Flera forskare har tagit på sig att formulera sådana projektsidor för sina projekt. Rådet 
påpekade också att publikationslistan över de uppsatser som producerats på Stationen 
genom åren behöver uppdateras och läggas ut på nätet. 
 
Beslut: Anne skickar publikationslistan till Fredrik som förmedlar den till medlemmar i 
Vetenskapliga rådet och andra aktuella forskare för uppdatering. Fredrik påminner 
aktuella forskare att skicka underlag till sina projektsidor till Anne, så att de kan komma 
upp på Stationens hemsida. 

13. Kommande möte. 
 
Beslut: Sista styrelsemötet för verksamhetsåret blir lördag 5 april, 9:00–12:00 på Station 
Linné. 

14. Mötet avslutades. 
 

 
Vid pennan      Justeras 

 
 

Fredrik Ronquist     Anne Wilks 


