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Protokoll fört vid styrelsemöte i Föreningen Station Linné,  

lördag den 15 februari 2020 kl. 09:30-12:00 på Station Linné eller via 

Skype. 

Deltagare:  Lena Wennersten, Fredrik Ronqvist, Anne Wilks, Dave Karlsson, Elisabeth 

Almgren, Pav Johnsson, Folke K. Larsson, Bertil Lundgren, Sven Britton, Gunhild 

Kullenberg. 

Anmälda förhinder: Jessica Mo, Börje Ekstam och Lennart Ågren.   

 

§1 Öppnande   

Ordf. Lena Wennersten hälsade alla välkomna. 

§2 Val av justerare för mötet.  

Anne Wilks valdes till justerare.  

§3 Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes utan ändringar.  

 

§4 Föregående mötes protokoll. (Särskilt bör uppmärksammas: §7 Ekonomi (Anne, 

Pav och Dave), §9 Utvecklingsplanen (Fredrik), §10 Hemsidan (Jessica och 

Dave), §12 Kommande aktiviteter (Folke, Pav med flera). 

Föregående mötes protokoll godkändes med tillägget att ”Torslunda försöksodling” i §12 

skall strykas.  

 

§5  Rapport från Bolaget (Dave). 

Positivt förhandsbesked har inkommit från Mörbylånga kommun angående bygglov för 

bostadsmodulerna. Positivt besked angående banklån har även inkommit. Då räntan som 

erbjudits från banken ansågs hög, föreslår styrelsen till Bolaget att fler kreditgivare bör lämna 

offert. 

Forskning: Den sista insekten i den sista burken från sjutton års Malaisefälleprojekt är 

identifierad! Nu vidtar ett tätare samarbete med Naturhistoriska riksmuseet inom Fredriks 

project ”Insect biome atlas”.  

Fryshuset: Tjockleken på isoleringen diskuterades och Dave informerade om att väggarna är 

specialdesignade för denna typ av verksamhet.  Ett brev med förfrågan om frivilliga bidrag till 

att bekosta ett fryshus, har tidigare gått ut till medlemmarna och hittills har 181 000 kr 

inkommit. Därtill kommer ersättningen från försäljning av containern.     
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§6 Rapport från Stiftelsen (Fredrik). 

Ingela Fredriksson skall ta över arbetet med ekonomin. Styrelsen skall bestå av nio ledamöter 

och skall för tillfället inte utökas. Arbetet med fryshuset har stiftelsen delegerat till Bo Thor 

och Anne Wilks.   

På förfrågan förtydligade Fredrik ansvarsfördelningen enligt följande:  Bolaget har ansvar för 

arbetet med bostadsmodulerna och Stiftelsen har ansvar för arbetet med fryshuset.   

Forskningsläget på stationen är utmärkt med fler forskningsprojekt än någonsin.  

 

§7 Ekonomi (Jessica). 

Föreningen har totalt 59 betalande medlemmar. Det förhållandevis låga antalet medlemmar 

kan möjligen bero på att uppropet om inbetalningar för förnyat medlemskap byttes förra året 

från fysiskt till digitalt utskick.  

Ingående saldo 2020  31 332,39 kr 

Inkomster:  

Medlemsavgifter 2020  500 kr 

Donation gällande 2019  1200 kr 

Utgifter: 

Bankavgifter   -900 kr 

Saldo:    32132,39 kr 

Anne föreslog att nyhetsbrevet endast skulle skickas ut till dem som redan betalt och det 

digitala utskicket för förnyat medlemskap endast skulle innehålla avier. Anne utformar brevet 

och informerar om att det även går att använda swish för medlemsavgiften.  

Erik Karlfeldt och Karin Olsson, som båda tidigare drivit Stora Frögården, kommer att driva 

logidelen på Station Linné.   

 

§8 Utbyggnad av logidelen (Dave). 

Positivt förhandsbesked på bygglov har inkommit: Ambitionen är att modulerna skall kunna 

användas under denna säsong.  Sammansättningen av modulerna kommer ha en L-formad 

utformning.  

§9 Utvecklingsplanen (Fredrik). 

Diskussion om uppdatering av utvecklingsplanen uppskjuts till hösten när nuvarande projekt 

beräknas vara avslutade.  

Fyra offerter har inkommit för solceller till stationen.  

 

§10 Uppdatering av hemsidan (Gunhild m fl.). 
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Pav och Gunhild har arbetat med uppdateringen.  Ny it-leverantör har anlitats, NDC data, som 

skall fortsätta arbetet med hemsidan. Allt övrigt arbete med hemsidan överlämnas till Bolaget. 

Vid akuta ändringsbehov skall Pav eller Anne kontaktas per mail.   

Folke föreslog att samtliga publikationer som produceras i samband med forskning/fältarbete 

på stationen, skall nämnas på hemsidan för att synliggöra forskningsresultaten. Förslag 

framfördes att enkla rutiner för att skicka in publikationsinformation till stationens hemsida 

bör utformas.  

 

§11 Ansökningar på gång (Fredrik). 

Ansökan om ett molekylärt laboratorium har gjorts för att kunna göra snabba genetiska 

analyser på plats. För att bearbeta och publicera data planeras att använda Swedish 

Biodiversity data infrastructure via Linnéuniversitetet.   

 

§12 Planering inför årsstämma (Lena m fl.) 

Anne skickar ut kallelse fyra veckor innan årsmötet, där kontaktuppgifter till valberedningen 

finns med. Av kallelsen skall framgå att de nya stadgarna ska fastslås. Lena och Anne skriver 

verksamhetsberättelsen. Folke håller kontakt med och introducerar föredragshållaren Krister 

Björkman vid årsmötet, samt överlämnar Pavs bok som tack.   

 

§13 Planering inför Biologiska mångfaldens dag (Pav m fl.) 

Anna Jansson föreläser över ämnet Insekter i mat på folkhögskolan. Marcus Franzén på 

Linnéuniversitetet tillfrågas av Dave om föredrag om insektspopulationsdynamik. Stationen 

och dess verksamhet presenteras. Orkidévandring anordnas och vandringslederna är öppna.  

Pav, Dave och Anne utformar program. Pav, Dave och Bertil för diskussion om program 

senare under året om mat och mångfald.  

 

§14 Rapport från historiegruppen (Gunhild) 

Inget nytt att rapportera.  

 

§15 Program 2020 

Det tryckta programmet samt pappersavi för inbetalning av medlemsavgift sänds ut med 

vanlig post av Anne. 

Schemat för orkidévandringarna är klart. Programmet ”Mystik i mörkret” kommer antagligen 

inte att ges. Det populära barnprogrammet ”Humlan” saknar för tillfället personal som kan 

ansvara för det. Dave och Pav arbetar med att rekrytera personal till programmet.   

 

§16 Kommande möten och aktiviteter. 

16 maj 2020 kl. 9 – 12 Styrelsemöte 
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16 maj 2020 kl. 13 – 15 Årsmöte och föredrag.  

22 maj 2020 Biologiska mångfaldens dag 

Pav sprider information om årsmötet på sociala medier.  

 

§17 Övriga frågor. 

Lena och Gunhild står för vidare program under Biologiska mångfaldens dag.  

 

§18 Avslutning. 

Mötet avslutades och ordförande tackade samtliga deltagare.  

 

 

Vid protokollet:  Justeras:  Ordförande: 

 

 

Elisabeth Almgren  Anne Wilks  Lena Wennersten

  


