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2015-03-19
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, Sibylle Häggqvist, 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: 20 september och 3 december
2014 samt 7 februari och 21 mars 2015. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga
styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se).
Ansökningar. Under året fick vi ett erbjudande från Arbetsmarknadsenheten i Mörbylånga
kommun om hjälp med renovering av de befintliga byggnaderna under förutsättning att Stationen
kunde hitta medel för materielkostnaderna. En ansökan för detta ändamål skickades till
Sparbanksstiftelsen, som beviljade 40 000 kr för projektet. Arbetet har påbörjats och kommer att
slutföras under 2015.
En omarbetad ansökan till Allmänna arvsfonden har diskuterats och det finns ett nytt
koncept för denna men arbetet med att skriva om själva ansökan återstår fortfarande. Detta har
prioriterats lägre än insamlingen till markförvärvet (se nedan) och har därför fått anstå till 2015.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare identifierades under året som en möjlig finansiär av ny
lagerlokal för Malaisefälleprojektet, sedan det blivit klart att det inte kommer att bli några
möjligheter, i varje fall inte i närtid, att söka stöd för detta projekt från Vetenskapsrådets
infrastrukturmedel. Arbetet med att omforma den befintliga ansökan återstår dock.
Glädjande nog fick Mathias och Catrin Jaschhof under hösten besked om att de får medel
från Svenska artprojektet för sin taxonomiska forskning på svenska gallmyggor, baserad på
Stationen. Det handlar om medel för tre år, med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Paret
Jaschhof, som bägge blev Medstiftare under året, kommer att påbörja projektet under våren 2015.
Nya medlemmar, medstiftare och gynnare. I början av året gjordes ett större utskick till både
nuvarande och potentiella nya medlemmar, delvis finansierat av Föreningen. Resultatet blev en
betydande ökning av medlemsantalet, och Föreningen har nu runt 200 medlemmar. Under året fick
Stiftelsen flera nya Medstiftare och Gynnare. Anneka Anderssons minne samt Marie och Göran
Norregårdh tillkom som Medstiftare, liksom både Catrin och Mathias Jaschhof. Både Dave
Karlsson och familjen Ronquist övergick från att vara Medstiftare till att bli Gynnare.
Markförvärv. Föreningen upprättade 2013 ett villkorat köpeavtal för förvärv av marken norr
om Stationen. Priset fixerades till 1 miljon kr och köpesumman ska erläggas senast i september
2015. Föreningen har under verksamhetsåret genom olika initiativ samlat in pengar till
markförvärvet och vid verksamhetsårets utgång hade Stiftelsen totalt över 300 000 kr tillgängliga
för detta ändamål. Planeringen för ytterligare insamlingsaktiviteter under våren 2015 är långt
gången.
Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma lördag 5 april på
Ölands Folkhögskola med ett trettiotal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Christian
Schiebe om dofternas betydelse i naturen, och gav bland annat exempel från sin forskning på
barkborrar.
Under sommaren, närmare bestämt onsdag 30 juli, stod Fredrik och Eva Ronquist värdar för
en medlemsmiddag på Stationen. Middagen, som utannonserades per epost, lockade 15 deltagare.
Det blev mycket tal om pågående aktiviteter och Stationens framtida roll, som vanligt under
gemytliga former.
Lördag 20 september ordnades i sedvanlig ordning medlemsmöte (”Höstmöte”) på
Stationen. Förutom information om Stationen och dess verksamhet stod ett föredrag av

Stationschefen Dave Karlsson på programmet. Han berättade om ett gäng svenska stekelforskare
och deras resa till Peru tidigare under året. Totalt 20 personer deltog i höstmötet, varav 15 var med
på middagen.
Den 26 september - i samband med Konstnatten under Skördefesten - genomfördes
traditionsenligt Forskarfredag. Tio stationsanställda och studenter ställde upp ideellt och aktiviteten
blev som vanligt en succé: välbesökt och mycket uppskattad. Gissningsvis var det nog ca 150
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.

