Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2016-02-13 kl. 9:30–11:45
Närvarande: Fredrik Ronquist och Sven Britton (Skype), Gunhild Kullenberg (Skype), Anna Karin
Borg Karlsson (Skype), Karin Bengtsson (Skype), Eje Rosén (Skype), Dave Karlsson, Pav
Johnsson, Jessica Mo, Lena Wennersten, Anne Wilks, Bertil Lundgren, Lisa Tengö.
1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne
Wilks till justeringsperson för mötet.
2. Dagordningen godkändes enligt förslag.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna efter en liten justering
om bidraget från Mörbylånga kommun som inte har bekräftats än.
4. Rapporter. Bolaget. Ekonomin ser fortsatt bra ut, behållning nu på Bolagets och Stiftelsens
konton är ca 2,3 M kr. Se punkterna nedan vad gäller ”Världsarvets hus”, sommarens
program och renoveringen av fastigheten. Kajsa har sagt upp sig från sin tjänst i
Malaisefälleprojektet från sista december. Pelle Magnusson har också lämnat
Malaisefälleprojektet. Fyra studenter har dock anslutit eller kommer att ansluta till projektet
under våren. Marie Norregårdh kommer att lämna uppdraget som ordförande i Bolagets
styrelse i maj. Diskussioner kommer att föras i Stiftelsestyrelsen om hur hon ska ersättas.
Stiftelsen. Stiftelsen har för närvarande 715 000 kr på insamlingskontot till markköpet.
Tackbrev har gått ut till alla. Två nya gynnare och 14 nya medstiftare har tillkommit 2015.
Ytterligare ett par gynnare är antagligen på väg (personer som donerat mer än 10 000 kr).
5. Föreningens ekonomi. Föreningen har nu 5 000 kr på kontot, vilket bör räcka för årets
utgifter tillsammans med de medlemsavgifter som kommer in för 2016. Under 2015 har vi
fått ca 50 nya medlemmar. Totalt har vi nu 153 betalande ordinarie medlemmar, 26
stödmedlemmar, 2 medstiftare, 3 studenter. Sammanlagt är det 184 betalande medlemmar.
Till detta kommer ca 50 gynnare och medstiftare som är befriade från medlemsavgift. Totalt
med medstiftare och gynnare är alltså ca 230 personer engagerade i Stationen. Medlemsbrev
med inbetalningskort för 2016 kommer att skickas ut i närtid (se nedan).
6. Markförvärvet. 715 000 kr finns tillgängliga nu, men pengar strömmar fortfarande in.
Köpekontraktet som löpte ut i september förra året är nu förnyat, och det är skickat till
Fredrik för underskrift. Det är läge för en förnyad kampanj för att få in de allra sista
pengarna. Avstyckning måste genomföras innan köpet kan slutföras och en ansökan om
detta har också skickats till Fredrik för underskrift. Brevet till amatörentomologer gav bra
utdelning både till insamlingen och i form av nya medlemmar. Liknande brev till
amatörbotanister och ornitologer borde prövas. Kontakter med ornitologer och andra
naturvänner är på gång på olika nivåer, och det kan eventuellt resultera i konkreta
insamlingsaktiviteter så småningom. Ölands astronomiska förening är mycket intresserad av
att sätta upp ett observatorium i östra änden av den nya markbiten. Eventuellt kan det bli
kärnan i nya utåtriktade aktiviteter. Vi borde uppmana astronomerna att själva organisera en
insamling av medel för att kunna bygga ett så bra observatorium som möjligt.
Beslut: Karin (sammankallande), Honor och Helena tar fram ett brev till landets
amatörbotanister. Jessica, Anne och Pav ser till att de får en förlaga baserat på
entomologbrevet. Förslaget till brev bollas i föreningsstyrelsen innan det skickas ut. I övrigt
avvaktar vi händelseutvecklingen.
7. Fastighetsrenoveringen. Ommålningen och fasadrenoveringen är klar med stöd från
Sparbanksstiftelsen och Arbetsmarknadsenheten på Mörbylånga kommun. Vaktmästaren
tillsammans med en volontär (Kenneth) har börjat med ommålning av fönstren, en femtedel

till en fjärdedel klarades av innan vintern och projektet fortsätter till våren. Hängrännor är
nästa projekt efter detta. Taket behöver också åtgärdas men för detta behövs ett större
ekonomiskt bidrag. I samband med detta borde vi installera solvärmepaneler för att värma
varmvatten, om det är ekonomiskt lönsamt. Varmvattenberedaren är bara 12 år gammal och i
bra skick, så den behöver antagligen inte bytas ut även om vi skulle byta från elvärme till
solvärme.
Beslut: Sven Britton kontrollerar om Oshers Pro Suecia-stiftelse kan hjälpa oss med pengar
till takrenovering och installation av solvärmepaneler. Om vi inte får positiva signaler
därifrån undersöker vi andra möjligheter.
8. Världsarvets hus. 5-6 möten har hållits i gruppen som arbetar med Världsarvets hus. Den
inbegriper representanter för Stationen, SOF samt Världsarvskommittén på Mörbylånga
kommun. Dessutom har 2-3 större utvecklingsmöten hållits där familjen Lundegårdh och
Ölands Folkhögskola också har deltagit. Ekonomin blir fokus på nästa arbetsmöte i mars.
Kommunen har fortfarande inte lämnat besked om sitt bidrag till utvecklingsprojektet, vilket
är oroande. Bör Stiftelsen fokusera på att förverkliga Världsarvets hus, om kommunen inte
bidrar ekonomiskt, eller bör vi istället fokusera på kärnverksamheten? Stationen är ett bra
läge för Världsarvets hus, men det är inte högsta prioritet för Stationen att se till att visionen
om ett Världsarvets hus förverkligas. Det är ett ekonomiskt stort projekt och Stiftelsen bör
bilda ett separat bolag för att driva projektet Världsarvets hus om vi går vidare. Stiftelsen
kanske hellre borde använda den nya markbiten för att utöka logimöjligheterna för forskare
och ungdomar, eller andra projekt som ligger närmare kärnverksamheten.
Beslut: Vi tar upp frågan om hur vi ska gå vidare i arbetet till diskussion på årsstämman 9
april. Claes Brunius tillfrågas om han kan komma till årsstämman och berätta om läget i
projektet Världsarvets hus.
9. Stationens program. De utåtriktade aktiviteterna är färdigplanerade. På programmet står
bland annat orkidévandringar, humle- och bisafari, blomstervandringar, mystik i mörkret
samt makrofoto med John Hallmén. Insektskursen i samarbete med Folkhögskolan är
fulltecknad, som vanligt. Ludde från Länsmuseet kommer dessutom att leda en guidad
vandring till Gamla Skogsby. Humlans naturspanare återupprepas enligt förra årets
succérecept, tre gånger i veckan. Broschyren är mycket snart klar för utskick. Leden till
Gamla Skogsby och till ängen kan utvidgas så att den går in i ängen. Efter Gorm ligger
några träd nu i vägen, vilket gör det svårt att komma fram på vandringsleden.
Ängskommittén under Hembygdsföreningen jobbar med ängen men orkar inte ta tag i
arbetet med vandringslederna, så här behöver Stationen göra en insats.
Föreningens program. Till årsstämman vore det bra om Claes Brunius kunde komma och
berätta om Världsarvets hus. Till höstmötet berättar Pav om sina bokprojekt på
eftermiddagen; vi inleder med en vandring under eftermiddagen längs våra vandringsleder.
Fredrik och Eva ordnar medlemsmiddag 27 juli, 18:00. Eventuellt tillkommer ytterligare
någon spontant ordnad aktivitet under sommaren.
Beslut: Dave och Pav kollar med Claes om han kan komma till årsstämman. Pav och
Fredrik sätter samman föreningens programblad, som skickas ut tillsammans med Stationens
program och kallelse till föreningens årsstämma.
10. Ansökningar på gång. När det gäller SIFA-ansökan och Allmänna arvsfonden har Fredrik
inte hunnit göra några framsteg, men han ska försöka prioritera detta i närtid. Emily Hartop
arbetar med en ansökan om ett tvåårigt eller treårigt projekt. Den ska lämnas in till
Artprojektet i månadsskiftet maj/juni. Chefen på Arbetsmarknadsenheten har erbjudit sig att
hjälpa till med ansökan till Allmänna arvsfonden. Pav berättade om att en

gymnasieutbildning i ornitologi i Mörbylånga kommun har diskuterats; den kommer
antagligen att utvidgas till att bli en utbildning i naturvetenskaplig forskning med
anknytning till Station Linné, Ölands folkhögskola och Ottenby.
11. Övriga frågor. Inga.
12. Kommande möten. Årsstämma 9 april och höstmöte 1 oktober. Bägge datum styrelsemöte
9:30 – 12:00 och föreningsaktiviteter med början efter lunch.
13. Mötet avslutades.
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