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Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Dave Karlsson (vice ordf.), 
Ulf Glemhorn (kassör), Pav Johnsson, Anna-Karin Borg Karlsson, Gunhild Kullenberg, Helena 
Lager, Mats Lindeborg, Eje Rosén, Anne Wilks samt Lennart Ågren. Suppleanter har varit Sören 
Anderzén, Karin Bengtsson, Bertil Lundgren, Pelle Magnusson samt Lisa Tengö. Revisorer, 
valberedning och olika arbetsgrupper och andra funktioner framgår av stationens hemsida 
(http://www.stationlinne.se). 
 Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger: 14 september och 30 
november 2013 samt 15 februari och 5 april 2014. Däremellan har frågor diskuterats per epost. 
Samtliga styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se). 

Stationens 50-årsjubileum. Stationens 50-årsjubileum firades fredag 12 juli 2013. Firandet 
inleddes i Strömstedtsalen på Ölands Folkhögskola, vilken var nästan fylld av åhörare. Gunnar 
Bergström, Eje Rosén, Dave Karlsson och Fredrik Ronquist belyste tillsammans Stationens historia, 
nutid och framtid. Därefter förflyttade sig församlingen till Stationen, där Fredrik Ronquist invigde 
en utställning över Stationens historia. Detta följdes av mingel med bubbel och snittar. Föreningens 
historiegrupp hade lagt ner stort arbete på utställningen, som väckte många förtjusta reaktioner 
bland deltagarna när de botaniserade bland gamla fotografier och föremål från tidigare projekt på 
Stationen. I samband med invigningen trädde kommunalrådet Kent Ingvarsson och kommunchefen 
Monica Högberg fram och meddelade att Mörbylånga kommun beslutat donera 10 000 kr till 
Stiftelsen Station Linné för att därmed gå med som Medstiftare. Dagen avslutades med 
jubileumsmiddag på Ölands Folkhögskola med ett 30-tal deltagare. Vi som var med fick njuta av 
många roliga tal och gamla bilder från Stationen. Middagen alstrade ett litet överskott som kunde 
doneras till Stiftelsen Station Linné. 
 Ansökningar. Föreningens, Stiftelsens och Bolagets gemensamma arbetsgrupp skickade 
under hösten 2013 in en ansökan till Allmänna arvsfonden om att bygga en Naturskola i anslutning 
till Stationen. Arvsfonden hörde av sig i februari 2014 och meddelade att man var tveksam till 
ansökan av flera anledningar. Gruppen beslöt att dra tillbaka ansökan för att återkomma senare 
under våren med en omarbetad ansökan byggd på återkopplingen från Arvsfonden. Kontakter togs 
också under året med Linnéuniversitetet och Naturhistoriska riksmuseet inför en förnyad ansökan 
om lagringslokal för Malaisefälleprojektet. Vetenskapsrådet beslöt dock att inte utlysa några 
infrastrukturmedel för 2014 på grund av den översyn av stödformerna som pågår. En eventuell 
ansökan till Vetenskapsrådet måste därför vänta till 2015. 

Malaisefälleprojektet sökte medel från Svenska artprojektet för ett mindre forskningsprojekt 
på brokparasitsteklar. Trots en god utvärdering fick projektet inte stöd. Däremot fick Mathias 
Jaschhof pengar för att tillbringa sex månader på Stationen under 2014 för att arbeta med 
Malaisefälleprojektets material. Projektet administreras genom Stationen, som får del av overhead-
medlen. Sammantaget kan det tyckas att arbetsgruppen återigen mött ett ganska tungt år, där 
anslaget till Mathias Jaschhof var en av få ljuspunkter. Men vi jobbar dock oförtrutet vidare med att 
utveckla idéer och ansökningarna för framtida medgångar. 

Markförvärv. Stiftelsen tecknade under året ett villkorat köpeavtal med Lars och Mariann 
Hasselbom om att köpa skiftet norr om Stationen. Föreningen har nu fram till september 2015 på 
sig att samla in köpeskillingen, 1 miljon kr. Styrelsen planerade flera insamlingsaktiviteter under 
vinterhalvåret. Information om insamlingen publicerades på föreningens hemsida i slutet av 2013, 
och ett större utskick görs i samband med att kallelsen till årsmötet och programmet för 2014 
skickas ut. 

Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma 27 april på 
Ölands Folkhögskola med ett trettiotal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett 
uppskattat föredrag av Andreas Larsson, som berättade om sin forskning om fisk och deras 



evolutionära ekologi. 
Lördag 14 september ordnades i sedvanlig ordning ett medlemsmöte (”Höstmötet”) på 

Station Linné. Mötet började med en utflykt till Rune Jons äng under ledning av Lisa Tengö, där vi 
fick se resultatet av flera års arbete med att hävda ängen med gamla metoder. Utflykten följdes av 
sedvanlig middag på Stationen, med diskussion om pågående aktiviteter och Stationens framtid. 
Totalt 30 personer deltog i höstmötet, varav 25 var med på middagen. 

Den 27 september - i samband med Konstnatten under Skördefesten - genomfördes 
traditionsenligt Forskarfredag. Elva stationsanställda och studenter ställde upp ideellt och 
aktiviteten blev som vanligt en succé: välbesökt och mycket uppskattad. Under dagen kom 54 
elever och lärare från Torslunda skola, åk 4, 5 och 6. Kvällen är svårare att exakt beräkna, men 
gissningsvis var det nog ca 350 personer som dök upp. Kanske något färre än tidigare år men inte 
mindre intresserade. SMTP:s insekter och samlingar visades i luppar och på storbildsskärm. Även 
PR-prylarna som delades ut blev som vanligt ett mycket uppskattat inslag. T.ex. blev 
Torslundaeleverna mycket glada för den jojo som de fick under besöket. 


