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

Jessica Mo (kassör och kommunikationsansvarig), Pav Johnsson (programansvarig), Anne Wilks 

(kommunikations- och programansvarig) samt Anna-Karin Borg Karlsson, Gunhild Kullenberg, Eje 

Rosén, Lennart Ågren, Bertil Lundgren och Lena Wennersten. Suppleanter har varit Karin 

Bengtsson, Sibylle Häggqvist, Lisa Tengö, Börje Ekstam och Stefan Andersson. Revisorer, 

valberedning och olika arbetsgrupper och andra funktioner framgår av stationens hemsida 

(http://www.stationlinne.se). 

 Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger: 1 oktober och 26 november 

2016 samt 11 februari och 22 april 2017. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga 

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

Nya medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningen har nu 182 betalande medlemmar 

(året innan var det 181). Av medlemmarna var 151 ordinarie medlemmar (24 nya för 2016), 30 

stödmedlemmar och 1 studentmedlem. Till Stiftelsen tillkom också under året en medstiftare och 

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

medstiftare). Totalt är det ett 60-tal gynnare och medstiftare som är befriade från medlemsavgift i 

Föreningen, vilket gör att det totala antalet medlemmar närmar sig 250. 

Donation till Stiftelsen. Föreningen är mycket försiktig med sina utgifter och går konstant 

med ett visst överskott. Därför kunde ett belopp på 20 000 kr doneras till Stiftelsen under året. 

Markförvärv. Under året genomfördes förvärvet av marken norr om den befintliga 

Stationsfastigheten, och det uppmärksammas vid en presskonferens på Stationen 21 april, dagen 

innan årsstämman. Förutom själva köpeskillingen tillkom kostnader bland annat för avstyckning 

och lagfart i samband med slutförandet av affären. Styrelsen har diskuterat hur insamlingsarbetet 

ska gå vidare, och vilka nya projekt som ska prioriteras. Detta blir en stor del av fokus i 

Föreningens arbete kommande år. 

Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma lördag 9 april på 

Ölands Folkhögskola med 21 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Jörgen Danielsson 

om amatörastronomernas aktiviteter på Öland. Dave Karlsson och Fredrik Ronquist avslutade med 

att beskriva pågående projekt på Stationen, vilket efterföljdes av gemensam diskussion. 

Sedvanlig medlemsmiddag ordnades på Stationen 27 juli av Eva och Fredrik Ronquist för 

cirka 15 personer, och till kaffet informerades det som vanligt om Stationens pågående projekt, med 

efterföljande diskussion. 

Höstmöte genomfördes på Stationen 8 oktober. En vandring på långa vandringsleden var 

planerad till eftermiddagen men ställdes in på grund av dåligt väder. På kvällen intog dock ett tiotal 

personer gemensam middag på Stationen. 
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