
Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Station Linné, lördag den 
16 november 2019 kl. 09:30-12:00 på Station Linné.  
 
 
§1 Öppnande och presentation. Ordf. Lena Wennersten hälsade alla välkomna.  
 
Deltagare: Lena Wennersten, Fredrik Ronquist, Dave Karlsson, Anne Wilks, Elisabeth 
Almgren, Folke K. Larsson, Eje Rosén, Gunhild Kullenberg, Anna-Karin Borg Karlsson, 
Lennart Ågren. 
Anmälda förhinder: Jessica Mo, Pav Johnsson, Bertil Lundgren, Börje Ekstam. 
 
 
§1 Öppnande och presentation. 

Ordf. Lena Wennersten hälsade alla välkomna.  
 

§2 Val av justerare för mötet. 

Anne Wilks valdes till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§3 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  

§4 Föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§5  Rapport från Bolaget (Dave). 

Bolaget fortsätter planeringsarbetet med modulerna och med ett eventuellt nytt fryshus. 
Bygglovansökan för ett 44 m2 stort fryshus är inlämnad.  

Bolaget har beslutat att sända ut brev till i första hand medstiftare och gynnare,  
angående önskan om nya donationer till Station Linné.  

Allmänt iordningsställande av stationen efter sommarens aktiviteter och 
ombyggnationer är nu på gång.  

§6 Rapport från Stiftelsen (Fredrik). 

Förslag finns på två olika modulformationer – en Z-formad och en L-formad. Den L-
formade modulkonstruktionen kan bara genomföras om växthuset flyttas. Beslut 
angående modulerna tas vid bolagets och stiftelsens strategi- och styrelsemöte i 
november.  

§7  Ekonomi (rapport från Jessica). 

Ingående saldo 2019:   22 741,39 kr 
Inkomster 
Medlemsavgifter   9 690 kr 
Gåvor    1 395 kr  
Utgifter 



Skrivare     977 kr 
Bankavgift     900 kr 
Kontoställning 2019-11-15 31 949,39 kr 
 
Det har tillkommit 17 nya medlemmar under 2019. Inkommande medlemsavgifter 
utgörs av 5000 kr, stöd 4500 kr, resten inom medlemsavgifter är frivilliga avgifter i 
samband med guidningar.  
 
Efter förslag från Honor Prentice, har styrelsen beslutat följande:  

- att ge Jessica i uppdrag att lägga upp möjlighet till autogiro för medlemsavgift, 
- att Anne lägger med pappersavi för inbetalning av medlemsavgift vid första utskicket för 

året,  
- att Pav och Dave skall utforma ett visitkort som innehåller alla relevanta uppgifter för 

föreningen t.ex. swishnummer, pg-nummer för medlemsavgift samt info om givarkonto 
för utdelning till olika kategorier av besökare, 

- att Anne ansvarar för att uppdatera informationspärmarna för rummen, speciellt 
angående info om medlemsavgifter och donationsmöjligheter, 

- att överföring av medel från föreningen till bolaget görs en gång per år, 
- att Anne skall bunkra upp med Sverigefrimärken innan årsskiftet för senare utskick.  

 
Styrelsen beslutade vidare att i år överföra 20 000 kr till Stiftelsen för att främst 
användas till bekostnad av det nya fryshuset.  

 
§8 Utbyggnad av logidelen (Dave). 

Bolaget fortsätter planeringsarbetet med modulerna.  Förslag finns på två olika 
modulformationer – en Z-formad och en L-formad. Den L-formade modulkonstruktionen 
kan bara genomföras om växthuset flyttas.  Endast befintliga rum kommer att finnas till 
en början. Behov under första användningsåret får avgöra om några rum ska utökas. 
Beslut angående modulerna tas vid styrelsemöte i november.  

§9 Utvecklingsplanen (Fredrik). 

Kommer att behandlas på styrelsemötet i februari.  

§10 Uppdatering av hemsidan (Gunhild). 

Pav och Dave har fortsatt kontakt med Gunhild för utveckling av ny hemsida och 
uppdatering av den förra.  

Jessica och Dave ansvarar för att gästforskare informeras om att de skall skriva en kort 
beskrivning av sina projekt för hemsidan.  

§11 Ansökningar på gång (Fredrik). 

Inga besked har inkommit om sökta medel och inga nya ansökningar är på gång 2019.  

§12 Kommande möten och aktiviteter. 

a) Årsstämma i maj med föredrag om klimatförändringars inverkan på 
insektspopulationer (Folke). 



Christer Björkman, SLU kommer till stationen till årsstämman den 16 maj 
för att hålla föredrag i ämnet.  Han får gratis boende på stationen och 
resekostnader. Däremot utgår inget arvode.  

Anne skall boka logi för Christer Björkman. Avtackning av 
föredragshållaren bör ske.  Folke håller fortsatt kontakt med Christer. 

Programmet för stämman blir styrelsemöte under förmiddagen, årsstämma 
kl. 13:00 och föredrag kl. 14:00 och cirka en timme framåt inklusive 
frågestund. Efter kl. 15:00 möjlighet till diskussion om stationens 
verksamhet framöver. 

 
b) Mångfaldens dag 22 maj med föredrag om insekter som mat (Gunhild). 

Gunhild kontaktar den föreslagna föredragshållaren igen. Pav föreslår 
att en grupp bildas med uppgift att dra upp riktlinjerna för form, 
innehåll och tidsplanering. Styrelsen beslutade att gruppen skall bestå 
av Fredrik, Eva (Ronquist) Lena, Dave, Pav och Gunhild, med Pav som 
sammankallande.  Folke påtalade att jordbruksnäringen också bör vara 
representerad – eventuell kontakt via Eva R. med LRF eller 
Hushållningssällskapet. Andra möjligheter som nämndes var kontakt 
med Torslunda försöksodling och Kalmar/Ölands trädgårdsprodukter 
(TP). Vidare konkreta idéer till mångfaldens dag sänds till Pav.  
 

c) Övriga kommande möten och aktiviteter  
Nästa styrelsemöte (skypemöte) äger rum 15 februari 2020 kl 09.30.  
 
FSOE har skänkt 10 000 ex av sin fjärilsbok till Station Linné, efter en 
donation till FSOE av P-O Wickman.  
Förslag finns att böckerna kan användas dels för försäljning i butiken, 
dels som pris vid lottning vid guidningar och dessutom som gåva vid 
avtackning.  

§13 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor har inkommit.  

§14 Avslutning. 

Mötet avslutades och ordförande tackade samtliga deltagare. 

 

Vid protokollet:  Justeras:  Ordförande: 

 

 

………………………………..  …………………………… ………………………….. 

Elisabeth Almgren   Anne Wilks   Lena Wennersten 


