Protokoll, Styrelsemöte i Föreningen Station Linné
På Station Linné och per Skype
Lördag 2015-02-07 kl. 10:00–12:00
Närvarande: Fredrik Ronquist, Helena Lager, Gunhild Kullenberg, Anne Wilks, Ulf Glemhorn, Dave
Karlsson, Eje Rosén, Lennart Ågren.
1. Fredrik Ronquist förklarade mötet öppnat. Fredrik Ronquist utsågs till sekreterare och Anne Wilks
till justeringsperson för mötet.
2. Dagordningen godkändes med två tillägg till övriga frågor: årets program och inför årsstämman.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. Gällande övriga frågor punkt 3
så har Anne och Dave talat med AME-chefen som skulle undersöka möjligheterna att söka pengar
från Allmänna arvsfonden för att göra det möjligt för Stationen att utvidga sina insatser för
arbetslösa.
4. Rapporter. Bolaget. I november utlystes tjänsten som administratör på Stationen. Jessica Mo valdes
bland många sökande. Tjänsten är på 25 h i veckan. Förutom arbetet på Stationen utvecklar Jessica
webbsidor i ett eget företag. Nyårshelgen uppstod en stor vattenläcka i Majvivelabbet. Kostnaden för
renoveringen blir åtminstone 8 000 kr i självrisk; därutöver dras 80 % av materialkostnaden av som
åldersavdrag. Nybyggarna har varit på Stationen och rivit ut golv och satt in byggtorkar. Arbetet
fortsätter så snart det är torrt, med målet att allt ska vara klart innan säsongens start. Vaktmästaren
har börjat så smått med renoveringen, men Stationen väntar på att virket ska levereras. Förmodligen
kommer arbetet i gång på allvar i februari – mars, men kommer nog att pågå större delen av
säsongen. Claes Brunius ska presentera ett förslag om en förstudie som handlar om utveckling av
Stationen för bolagsstyrelsen fredag 13 februari. Stiftelsen. Bokslutet för 2014 är spikat. Det finns
totalt drygt 300 000 kr i tillgängligt kapital för markförvärv (eller annat), varav 45 000 kr på ett
särskilt konto för donationer som varit öronmärkta för markförvärvet. Stiftelsestyrelsen letar
fortfarande en ersättare till Helena Karlsson. Det finns ett behov av återkoppling till alla som donerar
pengar, och Stationens personal skulle kunna hjälpa till med detta om de får information om vad som
kommer in på Stiftelsens konton.
Beslut. Fredrik får i uppdrag att diskutera med Marie om Stationens administratör kan få tillgång till
de behövliga uppgifterna för att kunna återkoppla snabbt och på lämpligt sätt (kort eller e-post) till
alla som donerar pengar.
5. Ekonomirapport. Behållningen är nu ca 27 589 kr efter att vi har överfört 15 000 kr till Stiftelsen för
markförvärvet.
Beslut. Föreningen för över ytterligare 15 000 kr till Stiftelsen för markförvärvet.
6. Medlemsregistret. Medlemsregistret behöver kompletteras med en kolumn med verifikationsnummer
för inbetalningarna av medlemsavgifter under 2014.
Beslut. Anne för in en extra kolumn för verifikationsnummer i medlemsregistret, och Ulf ser till att
Anne successivt får de uppgifter som behöver föras in.
7. Fastighetsrenoveringen. Se rapporten från Bolaget. Fasadplankorna kostar 11 000 kr för hela
renoveringen, vilket är ett bra pris. Också färgen har kunnat köpas in till ett fördelaktigt pris.
Vaktmästaren gör en stor insats på många fronter, bland annat med renoveringen.
Beslut. Dave får i uppgift att uppvakta vaktmästaren med en present från föreningen.
8. Insamling till markförvärvet. Kickstarter. Något kreativt behöver ingå i projektet som presenteras
på Kickstarter. Anne har talat med en filmare som kan ställa upp till en rimlig kostnad. Helena har
undersökt Kickstarter närmare. Man får lämna tillbaka pengarna om man inte når insamlingsmålet.
Artikel till Yrfän. Dave har precis fått kontakt med redaktören. Artikeln får innehålla upp till 4000
tecken, och får inte vara för reklammässig. Brev till amatörentomologer. Fredrik har inte hunnit
färdigställa brevet än.

Beslut. Kickstarter. Styrelsen utser en initial arbetsgrupp bestående av Anne (sammankallande),
Helena och Jessica. De får i uppdrag att utveckla ett projekt att lägga upp på Kickstarter. De kan
knyta ytterligare personer till sig vid behov. Fredrik kontaktar John Hallmén och Stanislav Snäll
angående bilder av insekter till projektet. Yrfän. Dave skriver ett första utkast till en artikel och
cirkulerar detta. Brev till amatörentomologer. Fredrik skriver ett första utkast. Anne och Dave
ordnar fram adresser till lokalföreningarnas medlemmar.
9. Ansökan till Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Göran har erbjudit sig att hjälpa till. Fredrik ska
försöka få iväg ett utkast till Göran innan han reser till Florida 19 februari.
10. Övriga frågor
1. Ansökan till Oshers stiftelse Pro Suecia. Det borde finnas möjlighet att söka igen hos Pro Suecia
eftersom den amerikanska ekonomin nu är mycket bättre.
Beslut. Fredrik kontaktar Sven Britton för att höra om det finns förutsättningar att få pengar om
vi söker igen.
2. Årets program. Stationens program. Pav är tillgänglig de närmaste två veckorna och då
kommer bolagets personal att arbeta med Stationens sommarprogram. Föreningens program.
Vi ordnar spontana träffar på Stationen under sommaren, precis som tidigare år. De utannonseras
per epost någon vecka i förväg. Lämpliga föredragshållare till årsstämman diskuterades. Jonas
Hedin och Staffan Ulfstrand nämndes. Till höstmötet 26 september bjuds forskare vid stationen
in att berätta om sin forskning. Tänkbara personer som nämndes var Jaschhofs, Jon Ågren och
Johan Ehrlén med respektive forskargrupp.
Beslut. Fredrik kontaktar Pav angående kallelsen till årsstämman och föreningens program.
Helena kollar med Jonas Hedin om han kan hålla föredrag på årsstämman.
3. Inför årsstämman. Vi behöver boka Folkhögskolan. Vi ordnar middag på Stationen som vanligt;
anmälan till Anne.
Beslut. Fredrik ber Pav boka Folkhögskolan.
11. Kommande möten. Kommande styrelsemöten blir lördag 21 mars 2015, 9:00–12:00. Årsstämman
äger rum lördag 21 mars 2015. Höstmötet äger rum 26 september, med styrelsemöte 9:00–12:00 för
de som ingår i nästa års styrelse.
12. Mötet avslutades.
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