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Protokoll fört vid i Föreningen Station Linné, lördag den 19 november 2022  

kl. 09:30-12:00 på stationen och via Zoom  

  

Närvarande: på länk Bertil Lundgren, Ulla-Britt Andersson, Gunhild Kullenberg, Lennart 

Ågren, Eje Rosén, Sven Britton (med till och med §7), och på plats: Lena Wennersten, Anne 

Wilks, Pav Johnsson och Dave Karlsson. 

 

§1 Lena förklarade mötet öppnat. 

§2 Anne valdes till justerare för mötet och då sekreterare Elisabeth Almgren anmält 

förhinder valdes Pav till mötessekreterare. 

§3 Dagordningen fastställdes 

§4 Föregående mötes protokoll gicks igenom. Ludvig Papmehl Dufay kontaktades 

efter förra mötet för att leda en exkursion för föreningsmedlemmar till Gamla 

Skogsby efter detta möte, något vi valde bort då det renderade en kostnad om 

drygt 2 000 kr och antalet deltagare kanske inte motiverade denna utgift på ett 

sparsamt besökt novembermöte. Övriga beslutspunkter att följa upp dyker upp 

under senare punkter i detta protokoll. 

§5 Uppföljning av de förslag som handlar om att få till en positiv 

medlemstillströmning. Vi har enligt lista Anne tittat på nu totalt 432 medlemmar 

varav 118 finns i närområdet. Stor differens mot antal betalande medlemmar, 

borträknat medstiftare, gynnare och baddare. Pav tydliggjorde att förutom 

föreningens uppdrag som insamlingsorgan till stiftelsen är vi en slags social och 

moralisk plattform för vad stationen är och bör vara i framtiden. För att skapa 

ideellt och ekonomiskt stöd till verksamheten behöver vi få fler medlemmar och 

fler donationer, men för att fullgöra denna uppgift bör föreningen verka för att 

folk ska komma hit och lära känna till Station Linné och dess verksamhet. Det är 

en förutsättning för att bli medlem och vilja donera. 

 Bertil tydliggjorde att Dave och Anne drar ett väldigt stort lass i styrelsen. Vi 

borde bredda oss och fördela arbetsansvaret bättre. 

Pav tror att det idag bara finns två personer som regelbundet kommunicerar ut 

via Facebook och Instagram, samt regelbundet lägger ut nyheter på hemsidan. 

Lena tog upp att vi haft fyra medlemsaktiviteter i år, tre på våren, en på hösten. 

Anne skickar snart ut medlemsbrev där femte aktiviteten, en vintervandring 

tredje december där vi tittar på knoppar och vinterståndare, kommer ut. 

 Pav hade social media-skola. Alla kan göra en stor insats genom att först och 

främst ”följa” och ”gilla” Station Linné på Facebook och Instagram. När ett 

inlägg publiceras ser man det i sitt flöde. Där är det bra att dela, kommentera 

och gilla, så ser algoritmerna till att vår kommunikation når ut till långt fler. 

Ulla-Britt ges Facebookbehörighet och Dave försöker engagera fler ur 

personalen – och värva dem till medlemmar! 

 Dave, Annika och Pav kommer ta över nyhetsbrevsansvaret från Anne, som 

fortsatt bidrar med innehåll, från och med nästa år med fasta tider för utskick. 
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 Bertil ska ta kontakt med Ölands naturskyddsförening så vi delar varandras 

programpunkter, Pav eller Dave kontaktar tidskriften Yrfän och Ulla-Britt 

kontaktar Vilda växter om att synliggöras i artiklar i dessa tidskrifter. 

§6 Verksamhetsplan 2022–2023 studerades. Återblick på den verksamhetsplan som 

antogs vid årsmötet i maj och hur vi arbetar vidare med de uppdrag styrelsen då 

fick av årsmötet, utöver arbete med medlemmarna (allas ansvar). 

§7 Dave drog föreningsekonomin. Vi har just nu 10 500 kr efter att Dave fört över 

23 500 kr till stiftelsen (ytterligare 500 kr hade tillkommit i medlemsavgifter sen 

beslut om belopp 23 500 kr). 

§8 Historiegruppen: Lennart planerar att besöka stationen och fota av äldre 

protokoll. Lennart skriver textmaterial från historiegruppen som han, Gunhild, 

Anna-Karin och Honor tittar på och skickar till Pav för publikation på hemsidan 

när material är klart. Viktigt att komplettera vår publikationslista från start (finns 

under flik forskning). 

§9 Hemsidan hålls ajour men alla behöver kolla igenom innehåll och meddela Pav 

om tillägg/ändringar, Anne och Pav ser till att styrelsedokument m.m. går att 

finna på hemsidan. 

§10 Dave rapporterade från Stiftelsestyrelsen att vi tyvärr fått avslag från 

Artprojektet till SIIP. Däremot hoppas vi än på permanentning av stödet till 

museisamlingar från Artdatabanken. Stationen berörs genom stödet till BISAM-

projektet, som kommer härifrån. Bisambeslut kommer först till sommaren. På 

uppdrag av föreningsstyrelsen (nödvändigt att det var från föreningen) har Dave 

och Anne sökt bidrag med 47 600 kr (30 % av beloppet för insektsträdgården) 

“landsbygdspengen” till utveckling av Stationen. Stationen har anmält intresse 

för att få bidrag till laddstolpe som en del i Klimatklivet. Totalt 45 företag i 

Mörbylånga kommun har anmält intresse. Besked om denna ansökan lämnas 

före jul.  

§11 Dave avlade rapport från Bolaget. Uthyrning till belopp av i 1,8 M kr, förra året 

landade den totalt på 1,2 M kr (men då stod boendedelen först klar i maj). Dave 

och Peter har haft möte med Ölandsbank med resultat att vi fick beviljat 

amorteringsfrihet för november och februari om det skulle behövas, totalt ca 110 

kkr. Detta för osäkerhet kring likviditet under början av nästa år och rädslan för 

kraftigt höjd elräkning. Sen beslutet har dock förutsättningarna förbättrats. Stora 

sparåtgärder har iscensatts efter Bertils genomgång och värdefulla råd från nya 

bolagsledamoten Catrin Sörensen och kommunens energirådgivare. Med bank 

och energirådgivare har möjligheten och placering av en solcellspark på våra 

ägor lyfts. 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot en inte allt för kall vinter, humana elpriser och 

till våren en workshop med titeln “Alla insekter” 10-12 mars. Den riktar sig mot 

amatörentomologer och finansieras av Artdatabanken via nämnda BISAM-

projekt. 

 

§12 Pav lyfte frågan om hur vi kunde kommunicera till medlemmar och andra om 

möjligheterna att testamentera pengar till Station Linné. Styrelsen uppmanas 
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fundera över strategier tills nästa möte. Anne funderar särskilt på goda 

formuleringar. 

§13 Nästa möten blir lördag 25 februari kl 9.30 och lördag 22 april kl 13-15 varpå 

årsmötet sker kl 15-16 samma dag. Anne ombads att redan nu flagga för datum 

och tid för årsmötet i kommande nyhetsbrev. 

§14 Lena förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Pav Johnsson    Anne Wilks 


