
Kära stationsvän!
           Skogsby 11 mars 2016

Nu är vi snart markägare! I skrivande stund har vi mer än 700 000 kr tillgängliga för att köpa marken norr 
om stationen. Vi har ansökt om avstyckning och medan vi avslutar det praktiska kring köpet så fortsätter 
insamlingen för att vi ska slippa ta lån (köpeskillingen är 1 miljon kr). Hjälp oss genom att skänka en slant, 
genom att värva fler medlemmar, eller varför inte bli medstiftare om du inte redan är det?

Årsstämman (se nästa sida) ägnar vi i år åt att diskutera hur vi bäst utnyttjar den nya marken och våra övriga 
resurser i den framtida utvecklingen av stationen. Vi får höra om planerna på ett astronomiskt observatorium 
på den nya markbiten, liksom om två ansökningar med fokus på unga forskare och på lokaler för Malaise-
fälleprojektet. Under vintern har olika aktörer under vår ledning diskuterat möjligheterna att bygga ett 
Världsarvets hus på den nya markbiten, och vi får en lägesrapport från dessa överläggningar.

I övrigt bjuder medlemsprogrammet som vanligt på både sommaraktiviteter och höstmöte. Om du är på 
Öland i juli, boka in onsdag 27 juli redan nu! Då ordnar vi i sedvanlig ordning medlemsmiddag på stationen. 
Det brukar bli ett bra tillfälle att informera sig om vad som händer på Station Linné. Vi räknar också med 
ytterligare någon spontan sommaraktivitet, vilken utannonseras per epost. Till det kommer förstås också 
stationens utåtriktade program (bifogat i mejl), även i år med en del nyheter.

Forskningen här går vidare som vanligt, med Malaisefälleprojektet som bas och nya projekt på idéstadiet. 
Undervisningen drar också allt fler studenter till Stationen. Utbudet inkluderar ett par kurser med fokus på 
insekter, en sedan länge fulltecknad anordnas tillsammans med Ölands folkhögskola (Insikter om insekter) 
och en annan med Stockholms universitet (Masterskurs i insektsfaunistik).

Har du vägarna förbi, tveka inte att besöka stationen! Då kan du också beundra den vackra exteriören efter 
förra årets fasadrenovering. I år går arbetet vidare med fönstren under ledning av vår duktiga vaktmästare.

Välkommen till ett nytt spännande år med Station Linné 2016!

Styrelsen

Klicka ”gilla” på vår Facebooksida så får du reda på när vi har fälltöm-
ning (oftast kl 9.00 sommartid efter lovande flygnätter). På bild Melanie, 
vår fantastiska ledare för Humlans naturspanare.

Foto: Pav Johnsson

Datum att hålla koll på 
mer info kommer senare via mejl och Facebook

15 april kl 20.00 
Vid klart väder visar Jörgen Danielsson från Grönhögens Astro-
nomiska Förening spännande saker på vår stjärnhimmel. Chans 
på Merkurius i nordväst och Jupiter högt i söder.

22 – 24 juli 
Bioblitz vid Horns Kungsgård. Pav anordnar en bred invente-
ring med publika arrangemang vid Horns Kungsgård. Station 
Linné är en av flera arrangörer.

27 juli kl 18.00
Medlemsmiddag på stationen. Anmäl dig via mejl, eller direkt 
till Fredrik (fredrik.ronquist@stationlinne.se).

30 sept kl 18.00 – 24.00
Forskarfredag. I vanlig ordning håller vi labbet öppet samtidigt 
som konstnatten under Ölands skördefest pågår.

1 oktober ca 14.00 – 18.00 
Höstmöte om vad som pågår och planeras på stationen. Pav be-
rättar om sitt både avslutade och påbörjade bokprojekt (middag 
på stationen för de som vill på kvällen).



Fantastisk blomning av ölandssolvända och 
bergskrabba på Stora Alvaret sommaren 2015

Kallelse till årsstämma i Föreningen Station Linné
9 april 2016, 13.00 i Strömstedtsalen, Ölands folkhögskola

Dagordning 

§ 1 Val av ordförande vid stämman

§ 2 Val av sekreterare vid stämman

§ 3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 4 Upprättande av röstlängd

§ 5 Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst

§ 6 Fastställande av styrelsens årsberättelse

§ 7 Ekonomisk årsredovisning

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen 

 
lämnats till styrelsen senast 3 veckor före stämman

§ 12 Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt långsiktig plan  

 
för de tre närmast

 
kommande verksamhetsåren

§ 13 Fastställande av årsavgift

§ 14 Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår

§ 15 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§ 16 Val av styrelseordförande

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

§ 18 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter

§ 19 Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

§ 20 Val av två representanter till styrelsen för Stiftelsen Station Linné

§ 21 Övriga frågor


