Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
Station Linné och per Skype
Lördag 2014-04-05 kl. 9:00–11:30
Närvarande: Fredrik Ronquist, Eje Rosén, Dave Karlsson, Pav Johnsson, Anne Wilks, Sören
Anderzén, Ulf Glemhorn, Gunhild Kullenberg, Lennart Ågren, Karin Bengtsson (Skype), Pelle
Magnusson (Skype)
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. Dave har nu tagit emot Ölandsklubbens i Stockholm stora pris. Flera
förbättringar i lokalerna har skett under året, bland annat har ett arkiv för Svenska
Malaisefälleprojektets material inrättats i gamla kemikalieförrådet bakom Stationen.
Bokslutet för 2013 blir starkt och Bolaget har kunnat köpa in nya datorer till Stationen.
Bokningsläget inför 2014 ser mycket bra ut, och det verkar som om Stationen blir fullbokad
maj–augusti. Kursen Insikter om insekter, i samarbete med Folkhögskolan, är full, liksom
kursen i insektsfaunistik (20 platser) i samarbete med Stockholms universitet.
Skogsstyrelsen kommer att göra i ordning vandringsleden som utgår från stationen (gamla
”naturslingan”). Tillverkning av Maliasefällor hos AME är på gång. Stationen är också på
väg att bli professionell rapportör till fenologinätverket.
Rapport från Stiftelsen. Heidi Dobson och Marie Norregårdh Konsult AB har tillkommit
som medstiftare. Stiftelsen har en total behållning om ca 100 000 kr men bara ca 60 000 kr i
stiftelsekapital, så vi har en bit kvar till den miljon vi behöver för markförvärvet. Helena
Karlsson har avböjt omval till stiftelsestyrelsen och flera möjliga ersättare diskuterades.
5. Insamlingsaktiviteter för markförvärvet. Det stora utskicket har gått ut till ca 1200 personer.
Ytterligare 300-400 namn är aktuella för ett kompletterande utskick men ”omslaget”
behöver omformuleras. Styrelsen diskuterade möjligheten att få kommunen i Mörbylånga,
eventuellt i samarbete med Regionförbundet, att anställa en person, en professionell ”fund
raiser”, för att dra in pengar till att bygga ett ”Världsarvets hus” på Hasselboms skifte. Vi
diskuterade också aktiviteter som riktar sig till särskilt inbjudna, till exempel campingägare.
Beslut: Anne och Dave tar fram ett förslag till nytt omslag och cirkulerar i
föreningsstyrelsen. Dave och Anne tar förnyad kontakt med kommunen för att diskutera
idén om att anställa en ”fund raiser”. Vi avvaktar till hösten med ytterligare aktiviteter
riktade mot särskilda målgrupper.
6. Fastigheten. Vi diskuterade möjligheten att installera solfångare för att värma varmvatten
under sommarhalvåret och solceller för elproduktion. Kenneth och Anne har tagit fram en
del av underlaget vi behöver för att beräkna materialkostnaden för fasadrenoveringen, men
en del saknas fortfarande. Byte av belysningsarmaturer är på gång.
Beslut: Dave ringer Euronom i Kalmar och ber att de kommer till Stationen och berättar om
vilka solenergimöjligheter som finns. Euronom marknadsför både solceller och solfångare
för varmvattenproduktion. Anne jobbar vidare tillsammans med Kenneth för att ta fram
kostnadsberäkningen för fasadrenoveringen. När den är klar hjälps styrelsen åt att skriva
ansökan till Sparbanksstiftelsen.
7. Ekonomirapport. Behållningen idag är ca 20 000 kr, varav drygt 3 000 kr är en skuld till
stiftelsen. Ulf gick igenom bokslutet för 2013. Det stora utskicket har hittills kostat 9 000 kr

i frimärken och ytterligare några tusenlappar i tryck- och papperskostnader. Det är rimligt att
föreningen bidrar till en del av dessa kostnader. Styrelsen behöver fatta beslut om
medlemsavgift för 2014. För närvarande kostar det 60 kr för studentmedlem, 100 kr för
ordinarie medlem och 500 kr för stödmedlem. Vi har i dagsläget inga studentmedlemmar,
däremot flera stödmedlemmar. Styrelsen diskuterade också budgeten för det kommande året.
Beslut: Föreningen skjuter till 7 500 kr för att betala delar av kostnaderna för det stora
utskicket. För ytterligare utgifter reserveras 6 000 kr (reseersättning mm) samt bankavgifter
600 kr. Inkomsterna beräknas till 13 000 kr i medlemsavgifter. Styrelsens förslag när det
gäller medlemsavgiften 2014 är att vi slopar studentkategorin, men att avgiften i övrigt
kvarstår på samma nivå som förra året.
8. Inför årsstämman. Valberedningen har inte tagit fram något förslag till representanter i
stiftelsestyrelsen.
Beslut: Styrelsen föreslår omval av Gunhild Kullenberg och Göran Hoppe.
9. Övriga frågor
1. Dave Karlsson som Gynnare. Dave Karlsson vill att prispengarna från Ölandsklubben
ska räknas som del av hans donation till stiftelsen för att bli Gynnare.
Beslut: Styrelsen godkände Daves plan.
2. Historieskrift. Eje har fått besked av Uppsala universitetsbibliotek om att vi kan få de
tidigare historieskrifterna (1963-1973, 1963-1983) inskannade och utlagda fritt
tillgängliga på DIVA-portalen för 500 kr per skrift.
Beslut: Föreningen beslutade att betala 1000 kr för att få historieskrifterna inskannade.
3. Ansökningarna. Fredrik informerade kort om de ansökningar som är på gång. Vi
behöver grunna på återkopplingen från Allmänna arvsfonden innan vi beslutar hur vi går
vidare med en ny ansökan dit. Fredrik kommer att arbeta fram en ansökan till Stiftelsen
Olle Engkvist Byggmästare om att bygga en lagerlokal för Malaisefälleprojektet.
10. Kommande möten.
Beslut: Sista styrelsemötet för verksamhetsåret blir lördag 20 september, 9:00–12:00 på
Station Linné.
11. Mötet avslutades.
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