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Verksamhetsberättelse 2012

Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Dave Karlsson (vice 
ordf.), Gunhild Kullenberg (sekr.), Lennart Ågren, Sibylle Häggqvist (kassör; adjungerad), 
Göran Hoppe, Eje Rosén, Jonas Svensson, Anna-Karin Borg Karlsson, Pav Johnsson, Helena 
Lager samt Anne Wilks. Suppleanter har varit Karin Bengtsson, Bertil Lundgren, Renate 
Foks, Mats Lindeborg, Pelle Magnusson samt Carita Brinck. Revisorer, valberedning och 
olika arbetsgrupper framgår av hemsidan (http://www.stationlinne.se). 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 22 september och 24 november 2012 
samt 9 februari och 27 april 2013. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga 
styrelseprotokoll finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se).

Svenska Malaisefälleprojektet 50 %. Den 4 maj firade Svenska Malaisefälleprojektet 
milstolpen att man sorterat 50 % av proverna. Flera föreläsare, däribland Thomas Pape från 
Zoologiska museet i Köpenhamn och Ulf Gärdenfors från Artdatabanken i Uppsala, skildrade 
projektets bakgrund, nuvarande verksamhet och vetenskapliga resultat inför knappt 20 
åhörare. I samband med evenemanget uppmärksammades projektet ånyo i media.

Exkursion till Anneka Andersons minne. En exkursion med tillhörande föredrag 
ordnades till Anneka Anderssons minne 4 augusti. Ett 70-tal personer deltog i arrangemanget. 
Kontakterna med deltagarna, Annekas döttrar och Station Linné har upprätthållits och under 
2013 kommer en insamling starta för att göra Anneka till postum medstiftare.

Symposium till Leif Ekvalls minne. Ett symposium till Leif Ekvalls minne 
genomfördes på Ölands Folkhögskola lördag 1 september. Symposiet lockade 58 deltagare 
och resulterade i en livlig diskussion om det långsiktiga bevarandet av naturvärdena hos de 
unika marker och den flora och fauna som Leif Ekvall värnade om. Symposiet blev en värdig 
hyllning till Leif Ekvall och de vänner runt honom som samlade in pengar till hans minne och 
postumt gjorde honom till medstiftare i Station Linné. Donationen kom att bli avgörande för 
friköpet av stationsfastigheten från Statens Fastighetsverk och därmed bildandet av Stiftelsen 
Station Linné.

Ansökningar. Föreningens, Stiftelsens och Bolagets gemensamma arbetsgrupp 
lämnade under året in fem ansökningar. Huvudansökan om medel från Svenska artprojektet 
för fortsatt drift av Svenska Malaisefälleprojektet beviljades i princip till sökt belopp. 
Däremot avslogs en mindre ansökan om forskning på brokparasitsteklar. Tillsammans med 
Atrio Arkitekter och NCC i Kalmar togs material fram till tre ansökningar om byggprojekt. En 
ansökan till Vetenskapsrådet i april om att uppföra en lagerlokal för Svenska 
insektfaunaarkivet, Svenska Malaisefälleprojektets samling av insekter, avslogs i november. 
Ansökan arbetades om och skickades i mars till Marie-Claire Cronstedts stiftelse men fick nej 
också där. En ansökan om att ersätta den befintliga matsalsflygeln med en ny byggnad, 
”Mötesplats Linné”, skickades till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse men 
beviljades inte medel. Två ansökningar om att delta i ett nationellt forskningsstationsnätverk 
och stå värd för nätverkets sekretariat skickades till Vetenskapsrådet men bägge avslogs. 
Ansökan om att uppföra en lokal för naturskoleverksamhet, ”Naturskola Linné”, utarbetades 
under året och kommer att skickas till Allmänna arvsfonden under våren 2013.

Sammantaget var det ett tungt år för arbetsgruppen. Trots allt kunde man glädja sig åt 
att kärnan i stationens forskningsverksamhet, Svenska Malaisefälleprojektet, fått fortsatt 
finansiering på en rimlig nivå. Arbetsgruppen jobbar vidare med ansökningarna om de tre 



Föreningen Station Linné, 802441-6003 3(7)

byggprojekten.

Planering inför stationens 50-års-jubileum. Stationen firar 50 år 2013 och föreningen 
tillsatte under året en festkommitté för att planera jubiléet. Efterforskningar i arkiven visade, 
efter viss initial förvirring på grund av vilseledande uppgifter angående datumet i vissa 
dokument, att stationen invigdes 8 juli 1963, och fredag 12 juli 2013 valdes för 
jubileumsfirandet. Kungafamiljen bjöds in liksom företrädare för Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse. Tyvärr fick föreningen nej från båda hållen, även om Kungen initialt hade 
låtit meddela att han ringat in datumet. Festkommittén har dock gått vidare i planeringen av 
firandet, som kommer att innefatta några korta föredrag på Folkhögskolan, följt av mingel på 
stationen i samband med invigningen av en liten utställning över stationens historia i 
seminarierummet. På kvällen ordnas festmiddag på Folkhögskolan.

Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma 14 april på 
Ölands Folkhögskola med 58 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett mycket 
uppskattat föredrag om ”Linneansk medicin” av professor Sven Britton.

Föreningen arrangerade under sommaren en medlemsmiddag onsdag 11 juli. 
Middagen ordnades av Fredrik och Eva Ronquist. 20 personer deltog i middagen. Som vanligt 
gav middagen tillfälle till livliga diskussioner om allt mellan himmel och jord, inklusive 
stationen och dess framtid.

Lördag 22 september ordnades i sedvanlig ordning ett medlemsmöte (”Höstmötet”) på 
Station Linné. Mötet började med en utflykt till Gamla Skogsby under ledning av arkeolog 
Daniel Serlander. Efteråt bänkade sig de 17 deltagarna i stationens seminarierum för att få 
höra senaste nytt och diskutera stationens framtid. Till kvällen firade Fredrik Ronquist sin 50-
årsdag i en fullpackad matsal på stationen. Deltagarna fick bland annat njuta av ett bejublat 
framträdande av musikteaterklassen på Ölands Folkhögskola.

Naturforum ordnades söndagen 23 september, vilket också som brukligt var söndagen 
före skördefestveckan. Temat i år var vatten där fem olika föreläsare belyste vattnets roll 
visavi insekter, fiskar och där även borrningen efter gas på Öland togs upp. Vattnet ur 
lantbrukssynpunkt belystes också.

Under själva Skördefestens Konstnatt arrangerades Forskarfredag då stationen höll 
öppet hus för allmänheten. C:a 150 besökare visade sin nyfikenhet!

Under året har stationen fått mycket medial uppmärksamhet och beslutsfattare på 
regional och nationell nivå har fått skräddarsydda presentationer av stationens verksamhet och 
framtidsutsikter. Presentationerna har genomförts på berömvärt sätt av platschef Dave 
Karlsson och de har rönt stort intresse där åhörarna fått ahaupplevelser.

Sju nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna under året.

För styrelsen
Fredrik Ronquist
Ordförande
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Ekonomisk årsberättelse 2012

Ingående saldo på bankkontot var 10.478,27 kr, utgående saldo 16.945,62 kr. Utgående saldo 
borde vara 17.145,62 kr, dvs 200 kr högre, eftersom 200 kr för mycket betalades ut till 
Svenska Malaisefälleprojektet 2012-11-23. Detta upptäcktes först i april 2013 och reglerades 
då.

Föreningen Station Linné hade under 2012 95 ordinarie, 3 student- och 9 stödmedlemmar, 
vilkas medlemsintäkter totalt uppgick till 14.080 kr (en avgift på 100 kr hade kommit in redan 
under 2011 och räknas inte med i bokslutet för 2012). 

Förutom medlemsintäkterna mottog föreningen ett antal mindre gåvor eller donationer. En 
medlem betalade 150 kr istället för 100 kr, tre medlemmar betalade 200 kr istället för 100 kr 
(totalt 350 kr). Föreningen tog dessutom emot en gåva på 200 kr av Christian Schiebe och ett 
bidrag till stationen på 250 kr av Bertil Lundgren. 100 kr tog föreningen emot av en okänd 
avsändare.

Vid årsmötet gjordes en vinst på 383 kr, vilken också donerades till föreningen.

En stödmedlem betalade årsavgiften (500 kr) för 2013 redan under 2012. Åtta medlemmar 
betalade medlemsavgiften (800 kr) för 2013 redan under 2012. 
 
Föreningens utgifter har bestått av:
600 kr till Ölands Bank AB för internet -och bankkostnader
100 kr gåva till minne av Acke Sandström
1.237 kr till revisorn
983,40 kr till utskick
1.200 kr för diverse utlägg (Anne Wilks)
3.854 kr för resor
1.921,25 kr till föredragshållaren Daniel Serlander i samband med föreningsdagen 
(”Höstmötet”)

Medel från SLU Artdatabanken, avsedda som lönemedel i Svenska Malaisefälleprojektet, har 
transfererats via föreningen. Dessa medel har uppgått till 1.148.300 kr. Från och med 2013 
ska dessa medel betalas direkt till Stiftelsen Station Linné.

Föreningen har en obetald skuld på 3.730kr till Stiftelsen Station Linné, vilken regleras under 
2013.

Sibylle Häggqvist
Kassör
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Resultaträkning

Belopp i kr 2012-01-01–
2012-12-31

2011-01-01–
2011-12-31

Intäkter
Medlemsintäkter 15 480,00 11 580
Gåvor 700,00 17 950
Insamling och försäljning 383,00 -
Summa intäkter 16 563,00 29 530

Kostnader
Bankavgifter 600,00 1 100
Gåvor 100,00
Revisor och bokslutsarbete 1 237,00 8 490
Utskick 2 183,40
Resor 3 854,00
Föredrag i samband med föreningsdagen 1 921,25 1 000
Felaktig utbetalda lönemedel till SMTP (korrigerad 
april 2013)

200,00

I årsredovisningen ospecificerade kostnader 30 862
Summa kostnader 10 095,65 41 452

Skuld till Stiftelsen (donationer via Föreningen) 3 730,00

Årets resultat (efter avräkning av skulder) 2 737,35 -11 922
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Balansräkning

Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Kassa och bank 16 945,62 10 481
Summa tillgångar 16 945,62 10 481

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Insatskapital 10 478,27 365 000
Balanserad vinst eller förlust 0,00 -344 097
Årets resultat 2 737,35 -11 922
Summa eget kapital 13 215,62 8 981

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 1 500
Skuld till stiftelsen 3 730,00 -
Summa kortfristiga skulder 3 730,00 1 500

Summa eget kapital och skulder 16 945,62 10 481
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Underskrifter

Färjestaden 21/4 2013

Fredrik Ronquist Dave Karlsson
Ordförande

Gunhild Kullenberg Anna Karin Borg Karlsson

Sibylle Häggqvist Lennart Ågren

Eje Rosén Göran Hoppe

Jonas Svensson Pav Johnsson

Helena Lager Anne Wilks

Vår revisionsberättelse har lämnats den      /       2013

Jan Sävje Lars Dahlgren


