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

Elisabeth Almgren (adjungerad; sekreterare), Carina Ugarph Romero (adjungerad; kassör), Pav 

Johnsson (programansvarig), Anne Wilks (kommunikations- och programansvarig) samt Anna-

Karin Borg-Karlsson, Gunhild Kullenberg, Folke Larsson, Bertil Lundgren, Eje Rosén, Lena 

Wennersten och Lennart Ågren. Suppleanter har varit Stefan Andersson, Karin Bengtsson, Börje 

Ekstam, Sibylle Häggqvist och Lisa Tengö. Revisorer och valberedning framgår av stationens 

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

Styrelsesammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger: 22 

september och 17 november 2018, samt 9 februari och 27 april 2019. Däremellan har frågor 

diskuterats per epost. Samtliga styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan 

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

Medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningen har nu 186 betalande medlemmar (året 

innan var det 172). Av medlemmarna var 160 ordinarie medlemmar (året innan 148) och 26 

stödmedlemmar. Till de ordinarie medlemmarna och stödmedlemmarna kommer runt 60 gynnare 

och medstiftare (se http://www.stationlinne.se/sv/om-oss/stod-oss/ för en komplett lista), vilka är 

livstidsmedlemmar i föreningen. Det totala antalet medlemmar närmar sig alltså 250. 

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

med ett visst överskott. Dessutom mottar föreningen kontinuerligt medel som är avsedda för 

stiftelsen. Under året har föreningen därför kunnat donera nästan 36 000 kr till stiftelsen. 

Information till medlemmar. Under året har 3 nyhetsbrev gått ut via e-post. Vårens utskick 

gick ut per papperspost med det tryckta sommarprogrammet bilagt. 

Översyn av stadgarna. Eftersom regelverket kring ideella föreningar har förändrats har 

styrelsen känt att det finns anledning att se över föreningens stadgar. Styrelsen har också sedan 

länge diskuterat några möjligheter att underlätta arbetet genom att förenkla en del bestämmelser i 

stadgarna. I och med att ansvaret för stationens drift och utveckling i stor utsträckning flyttats över 

från föreningen till stiftelsen och bolaget finns det inte heller ett stort behov av att reglera 

föreningens verksamhet i detalj. Styrelsen tillsatte därför under våren 2018 en arbetsgrupp ledd av 

Karin Olsson för att ta fram ett förslag till nya och förenklade stadgar. Förslaget spikades vid 

styrelsemötet i september 2018, och presenteras för en första omröstning i samband med 

årsstämman 2019. 

Utvecklingsplanen. Sedan något år tillbaka arbetar stiftelsen och bolaget med utvecklingen 

av stationen efter en fastställd utvecklingsplan, som kontinuerligt revideras. Planen är också ett 

viktigt verktyg för planeringen av föreningens verksamhet. Styrelsen för föreningen har känt ett 

behov av att informera stationens vänner om planen och tillsatte därför förra året en arbetsgrupp, 

som tagit fram en kortversion av planen för allmän spridning. Arbetsgruppen har bestått av Folke 

Larsson (sammankallande), Lena Wennersten, Bertil Lundgren och Dave Karlsson. Kortversionen 

av utvecklingsplanen antogs av styrelsen vid mötet i februari och finns nu utlagd på stationens 

hemsida. 

Vägprojektet, renovering och GC-väg. Vägprojektet avslutades och den nya infartsvägen till 

Stationen invigdes 27 juli av Rune Åstrand ordförande i Sparbanksstiftelsen som bidrog med 

80 000:- till vägbygget.  

Under våren togs kontakter med Folkhögskolan, Skogsby vandrarhem, Trafikverket och 

PEAB för att sondera terrängen för anläggandet av en gång- och cykelväg från Folkhögskolan till 

Stationen då väg 136 på den sträckan är trafikfarlig för oskyddade trafikanter. Alla är med på 

noterna och arbetsmöten ska ske under kommande år. 

Under hösten mottog stiftelsen en större donation (500 000 kr) från en privatperson, och 

föreningens styrelse diskuterade tillsammans med stiftelsens och bolagets styrelser hur dessa medel 
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bäst skulle användas. Slutsatsen blev att medlen i första hand skulle gå till renovering och 

utbyggnad av butik, kök och matsal i den nuvarande stationens södra flygel, enligt den 

utvecklingsplan som bolaget och stiftelsen arbetar efter. Förhoppningen är att de nya renoverade 

lokalerna ska kunna invigas i samband med årsstämman 2019. Ett berömvärt förarbete inför 

renoveringen har gjorts av Mattias Forshage som inventerat och sorterat innehållet i biblioteket. 

Personalens insatser när det gäller planering av inventariers flytt och magasinerande och dess 

genomförande har jämsides med löpande, daglig verksamhet krävt insatser med högsta betyg. 

Årsstämma och höstmöte. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma lördag 21 april på 

Ölands Folkhögskola med 21 deltagare. Därefter förflyttade sig gruppen till stationen där 

Tengöleden invigdes genom en liten ceremoni, där Jan Tengös insatser för stationen 

uppmärksammades. Därefter vandrade vi till Gamla Skogby under ledning av Liselotte Källström 

från Länsstyrelsen. Gamla Skogsby var underbart vackert med ett överdåd av blåsippor, vårlök, 

vitsippor och anda njutbara blomster. 

Höstmötet lockade endast enstaka deltagare och ställdes därför in. I samband med höstmötet 

beslöt styrelsen att lägga nästa års höstmöte en vecka senare, i anslutning till Skördefesten, vilket 

styrelsen bedömer kommer att underlätta för många att vara med. 

Föreningens och stationens övriga verksamhet. Den 25 januari bjöds markägare in som på 

ett enastående sätt ställer marker till förfogande för våra olika forskargrupper. Linus från 

orkidéprojektet berättade om vad den forskningen går ut på. I övrigt blev det en mycket intressant 

dialog mellan de drygt 20 markägare och stationspersonal som möttes. Markägarna önskade ett 

liknande möte med Länsstyrelsen närvarande. Dagen avslutades med kroppkakor.  

Den 22 maj ordnade föreningen med anledning av Mångfaldens dag föreläsningar på Ölands 

folkhögskola och exkursioner. 

Traditionsenlig medlemsmiddag ordnades på stationen 25 juli av Eva och Fredrik Ronquist 

för 26 personer. Efter kaffet informerade Dave Karlsson och Fredrik Ronquist som vanligt om 

stationens pågående projekt, med efterföljande diskussion. Dave och Fredrik berättade bland annat 

om Malaisefälleprojektets nya insamlingskampanj och om Insect Biome Atlas, ett projekt som 

finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I det senare projektet kommer man bland annat 

att inventera insektsfaunan i Sverige och Madagaskar med hjälp av genetiska analyser av material 

insamlat med Malaisefällor. Projektet koordineras från Naturhistoriska riksmuseet men stationen 

spelar en viktig roll och kommer bland annat att få ta emot ett stort material av insekter från såväl 

Sverige som Madagaskar. 

Forskarfredag, som äger rum i hela Europa, sker samtidigt som Ölands Skördefest har 

Konstnatten över hela ön. Trots att så mycket är öppet överallt har stationen under flera år med 

framgång haft god tillslutning av besökare. Tyvärr lade vår trafikräknare av just den kvällen, men 

det var ca 200 besökare. Labbet var givetvis öppet, men det fanns också små utställningar att ta del 

av och givetvis var mötet mellan forskare, personal och besökare lyckat. 

Med tanke på att trafikräknaren under 2018 registrerade att stationen under året hade cirka 

30 000 besökare (frånräknat vår egen trafik och alla busslaster ej räknade per person), så gäller det 

att vandringslederna hålls i gott skick både vad gäller framkomlighet och skyltning. Även städ, tvätt 

och trädgårdsskötsel kräver sin tribut med växande besökarskaror. 2018 hade vi två ungdomar från 

Skansenskolan via kommunen som feriearbetare halvtid under tre veckor.  

Medialt blev 2018 ännu ett gott år. Stationen levererar inbjudningar och pressreleaser till 

radio, TV och tidningar när det händer något av nyhetsvärde och allmänintresse. Vårt ansikte utåt är 

alltid i första hand Dave för igenkänning, seriositet och kontinuitet. Att stationen så ofta syns i 

media har stor betydelse för vår trovärdighet och för uppvisande av konkreta resultat av 

gåvogivarnas insatser. Medias exponering av stationen genererar alltid positiv PR. 


