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Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Dave Karlsson (vice ordf.), 

Jessica Mo (kassör och hemsidesansvarig), Pav Johnsson, Anne Wilks och Helena Lager 

(programansvariga), samt Anna-Karin Borg Karlsson, Gunhild Kullenberg, Eje Rosén, Lennart 

Ågren och Bertil Lundgren. Suppleanter har varit Karin Bengtsson, Sibylle Häggqvist, Pelle 

Magnusson, Lisa Tengö samt Lena Wennersten. Revisorer, valberedning och olika arbetsgrupper 

och andra funktioner framgår av stationens hemsida (http://www.stationlinne.se). 

 Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt tre gånger: 26 september 2015 samt 13 

februari och 9 april 2016. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga styrelseprotokoll 

finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se). 

 Nya medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningens olika insamlings- och 

värvningsaktiviteter har gett god utdelning. Två nya gynnare och 14 nya medstiftare har tillkommit 

under 2015 (se http://www.stationlinne.se/sv/om-oss/stod-oss/ för namn på alla gynnare och 

medstiftare). Vi har också fått ca 50 nya medlemmar. Vi har nu 153 betalande ordinarie medlemmar, 

26 stödmedlemmar, 3 studentmedlemmar och ett femtiotal gynnare och medstiftare som är befriade 

från medlemsavgift; totalt blir det en bra bit över 200 medlemmar. 

Ansökningar. Under året har inga nya ansökningar skickats in men arbete pågår med 

ansökningar till Allmänna arvsfonden (om lokaler för unga forskare), Stiftelsen Olle Engkvist 

byggmästare (om lokaler till Svenska Malaisefälleprojektet) och till Svenska artprojektet 

(forskningsprojekt). 

Markförvärv. Föreningen har genom olika kampanjer under verksamhetsåret försökt samla 

in pengar till förvärv av ett skifta om drygt 6 hektar norr om Stationen. Insamlingsktiviteterna har 

bland annat omfattat annonsering i lokaltidningar, nyheter om insamlingen på föreningens hemsida 

och på Stationens kanaler i sociala medier, ett öppet brev till Sveriges amatörentomologer, och 

information om insamlingen i olika utskick till föreningens medlemmar. I september hade vi samlat 

in drygt 600 000 kr av köpeskillingen på 1 M kr, och banken hade gett oss löfte att låna till resten. 

Vi kom överens med säljarna att slutföra köpet i början av december men på grund av ett 

missförstånd hade emellertid vare sig köparen eller säljaren ordnat med avstyckningen då. Vi har nu 

formellt förlängt köpeavtalet och ansökan om avstyckning är inlämnad till Lantmäteriet. Vid 

verksamhetsåret hade Stiftelsen Station Linné nästan 800 000 kr tillgängliga för markförvärvet och 

vi räknar med att köpet kommer att slutföras innan sommaren 2016. 

Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma lördag 21 mars 

på Ölands Folkhögskola med 21 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna höll Jonas Hedin ett 

uppskattat anförande om ekar och jätteekbock inför 26 åhörare. Dagen avslutades i vanlig ordning 

med middag på Station Linné. 

Onsdag 22 juli ordnade Fredrik och Eva Ronquist medlemsmiddag på Stationen, vilket har 

blivit en tradition. Middagen, som utannonserades per epost, lockade 26 deltagare. Som vanligt blev 

det mycket gemytligt, och många frågor med anknytning till Stationen diskuterades. 

Fredag 25 september var det dags för årets Forskarfredag då stationen hade öppet hus för 

besökare under kvällen och natten (då det samtidigt är Skördefest och Konstnatt på Öland). Som 

vanligt lyckat med många nöjda och nyfikna besökare. 

Lördag 26 september ägde föreningens höstmöte rum. En vandring på en av de nyröjda 

vandringslederna gjordes. Sen röjningen och vår PR för lederna vandrar mycket folk där. Åter vid 

stationen informerades om insamlingen till markköpet följt av Catrin och Mathias Jaschhofs 

presentation av sitt projekt kring gallmyggor. Detta under rubriken "What would we do without 

genitalia!". 

http://www.stationlinne.se/
http://www.stationlinne.se/
http://www.stationlinne.se/sv/om-oss/stod-oss/

