
Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné 

På Station Linné och per Skype 

Lördag 2017-09-23 kl. 9:00–12:00 
 

Närvarande: Fredrik Ronquist, Lena Wennersten, Pav Johansson, Dave Karlsson, Bertil Lundgren, 

Anne Wilks, Eje Rosén, Lennart Ågren, Folke Larsson, Gunhild Kullenberg, Anna-Karin Borg 

Karlsson (Skype). 

 

1. Fredrik valdes till sekreterare och Anne till justeringsperson för mötet. 

2. Dagordningen godkändes enligt förslag. 

3. Konstituerande av nya styrelsen. Föregående styrelse har lagt ett förslag men vi behöver 

också en kassör eftersom det efteråt framkom att Jessica inte kommer att vara kvar i 

styrelsen. Elisabeth Almgren har uttryckt intresse för att engagera sig för Stationen. Dave 

har frågat Carina Romero Ugarph om hon kan tänka sig uppdraget som kassör. Carina 

arbetar nu på Stationens kansli. 

 

Beslut. Nya styrelsen konstituerade sig enligt tidigare styrelsens förslag: Dave Karlsson 

utses till vice ordförande, Pav Johnsson och Anne Wilks till programansvariga och Anne 

Wilks till informationsansvarig. Carina Romero Ugarph (750815-5921) har sagt ja till att 

adjungeras till styrelsen och tar på sig uppgiften som föreningens kassör. Fredrik tillfrågar 

Elisabeth Almgren om hon kan tänka sig att bli adjungerad till styrelsen. 

4. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna med följande 

uppdateringar:  
 

Beslut/uppdateringar: John Hallmén: inga framsteg än men idén om en artikel till Sveriges 

Natur om Stationen är fortfarande aktuell. Pav håller kontakten med John. Mångfaldens dag 

ordnades 22 maj på Folkhögskolan. Det blev väl mottaget, runt tio deltagare. Anne har inte 

hunnit med att be styrelseledamöterna presentera sig på hemsidan, och inga bilder är heller 

tagna. Fredrik skickar en påminnelse om detta, och Pav tar bilder på de som närvarar på 

dagens möte. 

5. Rapporter. Bolaget. Ekonomin är fortsatt god. Emily Hartop har kommit till Stationen och 

påbörjat sitt projekt på puckelflugor. Orkidévandringarna har dragit mycket folk, de flesta 

vandringarna fick dubbleras. Också övriga aktiviteter har varit välbesökta. Humlans 

naturskola har letts av Lisa Tengö och Jon Tinnert (ny). Också Jon har varit mycket 

uppskattad som ledare bland föräldrarna. NABIS-kursen hade 30 sökande. 18 erbjöds plats 

men bara fem dök upp till kursen, och en av dem blev sjuk och fick lämna kursen under ett 

tidigt skede. Stiftelsen. Stiftelsestyrelsen har godkänt nyttjandeavtalet för den nya marken. 

Avtalet innebär att den östra halvan av marken kommer att betas av får så länge vi inte 

behöver nyttja den, utan kostnad för Stationen. En ny medstiftare har tillkommit, samt några 

större donationer. För utvecklingsplan och vägåtgärder, se nedan. 

6. Ekonomi. Se bilaga 1–2. 

 

Beslut. Styrelsen uppdrar åt Jessica att överföra 20 000 kr plus inkomna donationer (16 850 

kr) till Stiftelsen. 

7. Utvecklingsplan. Den utvecklingsplan som nu antagits av Stiftelsestyrelsen (se bilaga 3) 

diskuterades. Några tankar som framfördes: Förutom den konkreta utvecklingsplanen 

behövs kanske också en visionsbeskrivning, där vi lyfter fram de centrala uppgifterna: 

forskning, utbildning och förmedling. Vi kan inte springa på alla bollar, och biologisk 

mångfald är det viktigaste området för Stationen idag. Samtidigt är bredden viktig för 

långsiktigheten i verksamheten. Stationen är beroende av eldsjälar och vi vet inte inom vilka 



områden som intressanta människor kan dyka upp. Stationen kan stärkas som kunskapsbas 

för naturvårdsförvaltningen i regionen. Kopplingen till platsen är viktig. Visionen behöver 

lyftas fram på hemsidan. Utvecklingsplanen är ett arbetsdokument men en sammanfattning 

bör presenteras på hemsidan. 

 

Beslut: Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Folke (sammankallande), Lena, Bertil 

och Dave. Arbetsgruppen tar till nästa möte fram ett förslag på beskrivning av Stationens 

vision samt en kortversion av utvecklingsplanen, bägge texterna avsedda för Stationens 

hemsida. 

8. Markförvärvet. Nästa steg är vägåtgärder, eftersom vi inte får bygglov innan infarten är 

åtgärdad. Bolaget och Stiftelsen diskuterar möjligheten att komma igång med detta inom 

kort. Ett bidrag på 80 000 kr har erhållits från Sparbanksstiftelsen. Inga åtgärder behövs från 

Föreningens sida för närvarande. 

9. Fastighetsrenovering. Fokus i Bolaget ligger nu på vägbygget. Renoveringsåtgärder som 

står på tur gäller hängrännor, taket och utvidgning av köket (se utvecklingsplanen). När det 

gäller fönsterrenoveringen är matsalen klar. Ungefär hälften av övriga fönster är åtgärdade 

så här långt. 

10. Ansökningar på gång. Jaschhof har ansökt om tre års förlängning av sitt projekt, denna gång 

med fokus på predatoriska gallmyggor. Besked kommer i slutet av november. En ansökan 

ligger hos Wallenberg om att göra en ny insamlingskampanj, där materialet analyseras 

molekylärt innan taxonomerna bearbetar det. Besked sannolikt inom kort. 

11. Brevet till amatörbotanister. Fredrik har färdigställt en uppdaterad version av brevet och 

skickat det till Honor och Karin för godkännande. Honor har tittat på det och godkänt texten 

men vill gärna att vi också låter Ulla-Britt Andersson granska det innan vi skickar ut det. 

Karin har inte svarat. 

 

Beslut. Dave och Anne ordnar med utskick av brevet efter att Ulla-Britt Andersson fått 

granska texten. 

12. Övriga frågor. 

1. Nästa års program. Emily skulle kunna hålla föredrag på årsstämman om sin 

forskning och varför hon flyttat till Öland från Kalifornien. Nästa år bör vi ha 

ambitionen att skicka ut ett programblad för årets aktiviteter i samband med 

vårutskicket. Vi bör återupprepa vår aktivitet med anledning av mångfaldens dag 22 

maj och vi bör uppmärksamma medlemmarna på det i vårt programblad. Liselott 

Källström, som arbetat mycket med att lyfta fram miljön i Gamla Skogsby, 

engageras till höstmötet, som får fokus på kulturhistoria runt Stationen. 

 

Beslut. Emily anlitas för årsstämman. Anne kontaktar Liselott angående nästa års 

höstmöte. Datum för nästa års höstmöte spikas till 22 september. 

13. Kommande möten. Kommande styrelsemöten äger rum 25 november (9:30–12:00), 10 

februari (9:30–12:00) och 21 april (9:00–12:00). Observera att vi börjar en halvtimme 

tidigare när vi träffas på stationen i samband med årsstämma och höstmöte. 

14. Mötet avslutades. 

Vid pennan    Justeras 

 

 

Fredrik Ronquist   Anne Wilks 


