Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2017-02-11 kl. 9:30–12:00
Närvarande: Fredrik Ronquist (Skype från Åkersberga), Lena Wennersten, Pav Johnsson, Jessica
Mo, Dave Karlsson, Bertil Lundgren, Anne Wilks, Eje Rosén (Skype från Uppsala), Anna Karin
Borg Karlsson (Skype från Österskär), Lennart Ågren (Skype från Kalmar).
1. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet.
2. Dagordningen godkändes enligt förslag med tillägget att årsmötesplaneringen diskuteras på
punkt 9 i samband med årets program.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. Beslutspunkterna i
protokollet diskuterades och ett antal noteringar gjordes med anledning av detta.
Beslut/uppdateringar: Pav har kontaktat John och han är positiv till en frilansartikel till
Sveriges Natur. Dave kollar nästa vecka med SU om vi får lov att använda personligt brev
som urvalsgrund för NABIS-kursen, vilket förhoppningsvis kan minska antalet sena avhopp.
Tiggarbrevet till amatörbotanister och årsmötesprogrammet tas upp nedan.
4. Rapporter. Bolaget. Bolaget har arbetat mycket med affärsplanen. Säsongens program är i
stort sett klart, och liknar till stor del förra årets. Lisa Tengö håller i Humlans naturspanare i
år. En ny idé står Karin och Erik för. De vill göra matvandringar utgående från Stationen;
det kommer eventuellt med i årets program. När det gäller rummen är det mesta redan
fullbokat under fältsäsongen. Jaschhofs har flyttat sin arbetsplats från hemmet till Stationen;
den gamla sovsalen görs om för detta ändamål och där ska också Emily Hartop kunna ha en
arbetsplats. Kontoret håller på att byggas om så att vi får fyra i stället för tre platser. Tre
personer från Arbetsförmedlingen arbetsprövar och jobbar på Stationen under Mareikes
ledning. Tomrör för fiber är nedgrävt fram till Stationen men först i mars kan vi be om att få
fiberkabel. Ett alternativ till fiber är trådlöst, tre anslutningar ger tillsammans samma
prestanda som fibern och kanske är billigare. För att få bygga kommer vi att behöva en
bättre väganslutning med svängfil åt bägge hållen. Det kommer att kosta 330 000 kr och vi
måste börja fundera på hur vi ska samla in pengar till detta. Stiftelsen. Nästa stiftelsemöte
äger rum 24 februari. Jessica och Marie har ordnat med preliminärt bokslut för Stiftelsen.
Cirka 160 000 kr kvarstår av skulden från Stiftelsen till Bolaget för markköpet.
5. Ekonomi. Bokslutet för Föreningen är klart. Vi hade 182 betalande medlemmar och fick in
över 32 000 kr i intäkter. Trots en donation på 20 000 kr till Stiftelsen gick Föreningen plus
med drygt 8 000 kr.
Beslut. Jessica skickar bokslutet till revisorn. Vid årsstämman presenterar vi samma budget
som vi gjorde förra året, men höjer posten för medlemsintäkter från 25 600 kr till 30 600 kr.
6. Markförvärvet. Ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriverket i veckan som kommer.
Styrelsen diskuterade olika möjligheter att ta hand om marken i väntan på bygget. Marken
behöver antagligen slås en gång om året, åtminstone delar av den.
Beslut. Styrelseledamöterna i Föreningen uppmanas att kontakta Bolaget med idéer och
uppslag kring detta.
7. Ansökningar på gång. Fredrik Ronquist, Tomas Roslin, Ayco Tack och Anders Andersson
har lämnat in en ansökan på 45 M kr till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ansökan
handlar om storskaliga jämförande studier av insektsfaunan i Sverige och på Madagaskar. I
Sverige motsvarar insatsen ungefär det vi talat om som SMTP 2.0, med insamling på 200
platser under 12 månader. På Madagaskar blir det en något mindre omfattande

insamlingskampanj omfattande 50 fällor i 12 månader. Allt material ska sekvesneras i
Stockholm och därefter fraktas till Station Linné för vidare taxonomisk bearbetning.
SMTPs huvudbidrag från Svenska artprojektet varar 2016–2018, och ny ansökan ska alltså
lämnas in om drygt ett år. Den ansökan kommer nog huvudsakligen att inriktas mot utskick
av SMTP-material till bestämning och databearbetning.
Gruppen som arbetar med Arvsfondsansökan har inte haft något möte, men Fredrik
berättade om en möjlighet att anställa Michaela Lundell under andra halvåret 2017 för att
jobba på heltid med ansökningarna för SIFA och Forskarskolan, om vi får loss pengar för
detta från lokala aktörer i regionen. Dessa planer diskuteras i mer detalj med Bolaget och
andra intressenter under veckan innan årsstämman.
Inget nytt är känt om den forskare från Bulgarien som vill komma till Stationen och forska
på ögonflugor. Matthias Jaschhof har emellertid kontakt med honom och det kommer
sannolikt att resultera i en ansökan om medel från Svenska artprojektet i slutet av maj.
Viktor Fursov vill på samma sätt söka pengar för att forska på mymarider och andra
äggparasitoider på Stationen. Emily Hartop kommer att söka in som doktorand vid
Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, vilket innebär att hon kan få pengar för
ytterligare ett års forskning. Hon kommer dock att behöva dela sin tid mellan Öland och
Stockholm under sin tid som doktorand. Pengarna för de första tre åren blir kvar på Station
Linné som förut.
8. Tiggarbrev till amatörbotanister. Det är inga problem att få fram relevanta adresser men
brevet behöver skrivas om. En variant av brevet skickades till alla som deltagit i sommarens
orkidévandringar förra året, det så kallade orkidébrevet, och vi behöver ta hänsyn till detta
brev när vi utformar tiggarbrevet.
Beslut. Anne skickar orkidébrevet och utkastet till tiggarbrev till Fredrik som filar på texten
och skickar ut ett förslag till styrelsen.
9. Årets program och inför årsstämman. Vi gick igenom vilka deadlines som är viktiga för oss
i styrelsen att hålla reda på inför årsstämman. Fyra veckor innan mötet ska kallelsen ha
skickats ut. Tre veckor innan ska valberedningens förslag vara uppe på hemsidan. Två
veckor innan årsstämman ska en röstsedel finnas tillgänglig på hemsidan. Bokslut,
ekonomisk berättelse och andra handlingar ska vara lämnade till revisorerna senast 15 mars.
Programmet under årsstämman och under året i övrigt diskuterades.
Beslut. Fredrik skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, i vanlig ordning. Jessica
sammanställer ekonomisk berättelse, budget och bokslut och ser till att revisorerna får de
handlingar de behöver. Efter förhandlingarna på årsstämman berättar Pav om sitt bokprojekt
Ölands Fåglar. Medlemsmiddag ordnas 12 juli av Fredrik och Eva. Höstmötet blir 23
september, helgen innan Skördefesten. Pav och Anne arbetar fram ett program för detta.
10. Övriga frågor. Styrelsen gratulerade Fredrik till Roséns Linnépris i zoologi.
11. Kommande möten. Årsstämma 22 april 2017. Styrelsemöte 9:30–12:00, årsstämma 13:00
och föredrag av Pav Johnsson ca 14:00.
12. Mötet avslutades.
Vid pennan

Justeras

Fredrik Ronquist

Anne Wilks

