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Verksamhetsberättelse för Föreningen Station Linné, verksamhetsåret 2019 

 

Styrelse 
Föreningsstyrelsen har under året haft följande ledamöter: 

Lena Wennersten (ordförande), Dave Karlsson (vice ordförande), Elisabeth Almgren (sekreterare), Jessica 

Mo (kassör). Övriga ordinarie ledamöter: Anna-Karin Borg Karlsson, Pav Johnsson (programansvarig), 

Gunhild Kullenberg, Folke K Larsson, Bertil Lundgren, Anne Wilks (programansvarig), Lennart Ågren. 

Suppleanter: Stefan Andersson, Karin Bengtsson, Börje Ekstam, Fredrik Ronquist, Lisa Tengö. 

Vid den nya styrelsens första styrelsemöte adjungerade dessutom Sven Britton och Eje Rosén till styrelsen. 

  

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden: 9 februari, 27 april, 28 september och 16 

november. 

Medlemmar 
Under 2019 hade föreningen 64 betalande medlemmar. 

Årsstämma 
Ordinarie årsstämma hölls på Ölands folkhögskola 27 april 2019 med ca 22 personer deltagande. Efter 

årsmötesförhandlingarna inbjöds deltagarna att följa med till stationen för att se den pågående 

ombyggnationen. 

Vid årsstämman antogs nya stadgar som skall fastslås vid årsstämman 2020 för att träda i kraft. 

Övriga föreningsaktiviteter för medlemmar 
Den 17 juli inbjöd Fredrik och Eva Ronquist föreningens medlemmar till middag på stationen. 33 personer 

närvarade. Efter middagen informerade Dave och Fredrik om utvecklingen på stationen. 

Höstmöte hölls 28 september. Föredrag hölls av Pav Johnsson som presenterade sin nya bok. Efteråt inbjöds 

deltagarna till fika på stationen. Ca 15 personer deltog. 

Föreningens ekonomi  
Under året har 64 personer betalat in medlemsavgift, vilket är ca en tredjedel av medlemsantalet föregående 

år. Orsaken är troligen att 2019 var första året som medlemsavier inte skickades ut i pappersformat.  

För att stärka ekonomin har deltagare på publika aktiviteter fått möjlighet att lämna bidrag via swish eller bli 

medlemmar. 

Föreningen kunde vid mötet i november besluta om att donera 20 000 kr till Stiftelsen. 

Publika aktiviteter 
Den 22 maj uppmärksammades Biologiska mångfaldens dag, med flera föredrag på folkhögskolan, 

utomhusaktiviteter kring stationen och nattexkursion. 

Under våren och sommaren hade stationen som vanligt ett digert program med bland annat orkidévandringar 

och Humlans naturspanare. Nya aktiviteter under 2019 var Skogsbad och Kulinarisk öländsk matvandring. 

Den 27 september genomfördes som tidigare Forskarfredag med ett stort antal besökare på stationen, bland 

flera skolklasser som fick besöka laboratoriet. Sammanlagt besöktes stationen denna dag av minst 400 

personer, enligt trafikmätaren. 
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Övrigt 
Dåvarande landshövding Tomas Carlsson besökte stationen vid två tillfällen för att informera sig om 

verksamheten. I augusti gästades stationen av 21 landshövdingar! 

 

Stationens utveckling 
Under 2019 fick stationen en välbehövlig och efterlängtad upprustning och utbyggnad då hela södra flygeln 

renoverades. Projektet möjliggjordes genom en generös donation. Köket har nu byggts om och ett café för 

besökare har byggts till i gamla biblioteket. Daves kontor är flyttat från södra flygeln har gett butiken 

dubbelt så stor yta och möjlighet att hålla ett bredare sortiment. Renoveringen kunde tas i bruk under 

sommarsäsongen och besöksantalet blev högt. Även butikens försäljning gick bra, trots att öppningen 

skedde senare än planerat.  

Trafikräknare visar på ca 5 000 fler besökare än föregående år och antalet besökare ligger nu på över 30 000. 

Beslut fattades om att den tidigare container som använts som fryshus byts ut mot ett fryshus under 2020. 

Fryshuset får betydligt större volym än containern, samtidigt som elförbrukningen förväntas gå ner. 

Forskning på stationen 
För närvarande pågår 5-6 olika forskningsprojekt med koppling till stationen.  

Det mångåriga malaisfälleprojektet är på väg in i en ny fas i och med att den sista insekten från fas 1 

bestämdes i början av 2020. 

Genom att en större utbyggnad av logidelen planeras framöver är det föreningens förhoppning att fler 

forskargrupper ska kunna tas emot. 

Hemsida 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt men behöver göras om och utvecklas ytterligare. Mattias Forshage har 

gjort ett gediget arbete som underlag för ny hemsida. 

 

 

På uppdrag av styrelsen för Föreningen Station Linné, 

Lena Wennersten 10 mars 2020 
 


