
Protokoll fört vid årsstämma med Föreningen Station Linné 
den 15 mars 2008-03-15, kl. 13 – 16.

Plats: Ölands Folkhögskola, Skogsby
Närvarande: Se separat lista

§ 1 
Välkommen Fredrik Ronquist hälsade välkommen, öppnade årsmötet, samt gav en 

introduktion om visionen Station Linné.
§ 2a
Val av mötes-
funktionärer

Till mötesfunktionärer valdes: 
mötesordförande – Fredrik Ronquist, 
mötessekreterare – Eje Rosén, 
två justeringspersoner tillika rösträknare – Anne Wilks och Cke Lavér. 

§ 2b
Föredragnings-
lista

De ännu inte relevanta punkterna: styrelsens årsberättelse, ekonomisk 
redovisning, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning samt 
ansvarsfrihet togs bort och ersattes med : ändring i föreningsstadgarna, 
samt verksamhet sedan föreningens bildande.
Med dessa ändringar godkändes föredragningslistan.

§ 3
Röstlängd Då samtliga närvarande var eller avsåg att bli medlemmar så fastställdes 

antalet röstberättigade personer till 32. (Bilaga 1.)
§ 4
Stadgeenlig 
utlysning

Kallelse till stämman hade skickats ut 13 februari. Då detta var i enlighet 
med stadgarna (senast 4 veckor före årsstämman) godkändes utlysningen.

§ 5
Föreningsstad-
gar - ändring

Ett ändringsförslag till de prel. föreningsstadgarna har legat ute på nätet. 
Beslutades enhälligt att ändra stadgarna enligt detta förslag. (Bilaga 2.)

§ 6
Verksamhet 
sedan 12 januari

Sedan föreningen bildades den 12 januari har följande ägt rum:
Förslag till stiftelsestadgar har utarbetats
Två konton har öppnats i Ölandsbanken  
En hemsida har påbörjats – www.stationlinne.se
Diskussion pågår om ev. info- och testcentrum för vindkraft
Medstiftarkampanj – utskick av olika slag har gjorts

§ 7a
Stiftelsen
Förslag till
Stiftelsestadgar

Inga förslag hade inkommit från medlemmarna.
Presenterades styrelsens förslag till stadgar för den blivande stiftelsen 
Station Linné. Stadgeförslaget har funnits tillgängligt på nätet (daterat 
29/2).
Detta förslag har nyligen granskats av en expert på stiftelser och 
skattelagstiftning – varvid framkommit vissa ändringar i lydelsen 
huvudsakligen relaterat till nuvarande skattelag. 
Dessa förändringar har med något undantag lagts in i det stadgeförslag 
som nu presenteras för årsmötet (daterat 15/3). (Bilaga 3.)



§ 7a (forts.) En del frågor kom upp till diskussion med anledning av stadgeförslaget. 
Bland annat diskuterades föreningens inflytande på stiftelsen, antal 
representanter i stiftelsestyrelsen, användandet av stiftelsens medel, samt 
vem som beviljar ansvarsfrihet för stiftelsen.

Väcktes frågor om vad som sker ifall föreningen inte lämnar ansvars-
frihet, eller om föreningen upphör.

Efter omröstning beslutades att föreningen skall utse 
två representanter till stiftelsestyrelsen, som skall bestå av 5 ledamöter.
Vidare beslutades att ge föreningsstyrelsen uppdraget:
att med expertis ytterligare granska förslaget till stiftelsestadgar 
att reda ut vad som sker om föreningen inte beviljar ansvarsfrihet för 
stiftelsen
att ta reda på vad som händer ifall föreningen av någon anledning skulle 
upplösas
att införa nödvändiga tillägg om ovanstående i stadgarna
att bilda stiftelsen Station Linné efter att det slutliga förslaget till stadgar 
legat ute på nätet i 4 veckor.

§ 7b
Stiftelsen
Val av styrelse

På valberedningens förslag till stiftelsestyrelse beslutades att välja:

Fredrik Ronquist          - ordförande  1 år
Helena Karlsson           - ledamot      1 år
Lennart Ohlsson           - ledamot      2 år         (ej bekräftat)

Se nedan (§ 13b)  På förslag från valberedningen/föreningen valdes: 
Renate Foks Klaassen   - ledamot      1 år 
Gunhild Kullenberg      - ledamot      2 år

Beslutades att föreningsstyrelsen har mandat att utse ersättare om någon 
faller bort.

§ 7c
Stiftelsen
Övriga frågor

Efter diskussion beslutades: 
att ”medstiftare” (fysisk person som donerat 10 000 kr till stiftelsen) 
automatiskt blir avgiftsbefriad livstidsmedlem
att medstiftares familj ingår i livstidsmedlemskapet
att om annan förening eller juridisk person blir medstiftare så ingår icke 
dess medlemmar som livstidsmedlemmar

§ 8
Verksamhetsplan
2008 samt
2009-2100

Föredrogs nedanstående verksamhetsplan för Föreningen Station Linne 
2008-2100:

2008
- Konstituera Föreningen Station Linné
- Registrera föreningen och skydda namnet Station Linné
- Medstiftarkampanj dras igång med målet att få 20 medstiftare till 1 maj 
2008 och 100 medstiftare till 1 maj 2009. Varje medstiftare bidrar med 
10 000 kr till Stiftelsen Station Linné.



§ 8 (forts.) - Bilda stiftelsen Station Linné till 1 april.
- Skapa hemsida för föreningen och Station Linné.
- Skapa en logotyp för föreningen och Station Linné.
- Organisera informationsmöten för möjliga donatorer och finansiärer; 
skriva ansökningar.
- Medlemsvärvningskampanj under hösten.
- Utforma byggnadsplan, teknikplan och affärsplan för kommande 
byggnader och verksamheter.
- Verka för att få in medel till byggande av en första lokal för utställning, 
café och butik med invigning i maj 2009.

2009-2010
- Avsluta medstiftarkampanjen
- Högtidlig invigning av Station Linné i början av maj 2009 och/eller i 
maj 2010.
- Fortsatt arbete med planering och insamling av medel till nya 
byggnader.
- Utforma elektroniskt medlemsblad alternativt RSS-tjänst.

Beslutades att arbeta efter de presenterade verksamhetsplanerna.
§ 9
Årsavgift 2009 Diskuterades eventuell medlemsavgift för familj.

Efter omröstning beslutades att inte införa någon sådan för närvarande.
Beslutades att medlemsavgiften för 2009 är oförändrad:
Vuxen medlem 100 kr/år
Studerande 60 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

§ 10
Budget 2009 Beräkningsgrunden för att lägga ett förslag till budget 2009 är för 

närvarande mycket oklar. 
Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att göra en budget när vi vet hur 
många som anslutit sig som medlemmar i föreningen. 

§ 11
Antal ledamöter 
i styrelsen samt 
ersättare

På valberedningens förslag beslutades att välja en ordförande (1 års 
mandattid), samt 10 ledamöter. 
5 ledamöter väljs denna gång för 1 år och 5 ledamöter för 2 år. 
5 suppleanter (ersättare) väljs på vardera 1 år.

§ 12
Val styrelseordf. Till styrelseordförande valdes: Fredrik Ronquist.

§ 13a
Val av styrelse-
ledamöter och 
suppleanter

På valberedningens förslag valdes följande ordinarie ledamöter:
Renate Foks Klaassen (2 år)
Pav Johansson (2)
Dave Karlsson (1)
Gunhild Kullenberg (2)
Helena Lager (2)
Karin Olsson (1)
Monica Orthagen (2)
Ninni Petersson (1)



§ 13a (forts.) Jonas Svensson (1)
Jan Tengö (1)

Valdes suppleanter (på 1 år) - vilka träder in i följande ordning:
Eje Rosén 
Clara Högström 
Karin Bengtsson
Kurt Wirland
Anna-Karin Borg Karlsson

§ 13b
Stiftelse-
ledamöter

Till ledamöter i stiftelsen valdes:
Renate Foks Klaassen (1)
Gunhild Kullenberg (2)

§ 14
Val av revisorer Till ordinarie revisorer valdes:

Christian Johansson (auktoriserad) (1)
Hans Karlsson (1)

Till revisorsuppleanter valdes:
Rolf Lindström (1)
Cke Lavér (1)

§ 15
Val av
valberedning

Beslutades att till valberedning välja:
Sten Jonsson (sammankallande) (1)
Honor Prentice (1)
Erik Cardfelt (1)

§ 16
Övriga frågor Kurt Wirland efterlyste en tydligare profil än vad som hittills 

framkommit.
Meddelades att arbete pågår med hemsida, logotyp m.m. 
Alla är välkomna att lämna in konstruktiva förslag!

§ 17
Avslutning Fredrik Ronquist tackade för engagerat deltagande och avslutade 

årsmötet. 

Dag som ovan

Eje Rosén
Mötessekreterare

            Justeras:

                                     Cke Lavér                            Anne Wilks

 



Bilaga 1.

Deltagarlista vid Föreningen Station Linnés årsmöte den 15 mars 2008.

Karin Olsson
Erik Cardfelt
Niclas Beermann
Monica Orthagen
Cke Lavér
Hans Karlsson
Lars Dahlgren
Renate Foks
Sibylle Noack
Pelle Magnusson
Mattias Forshage
Lillebill Grähs
Anders Marell
Carl-Johan Fredriksson
Clara Högström
Niclas Eklund
Linnéa Danielsson
Julia Stigenberg
Geoffrey Lemdahl
Anne Wilks
Carin Bruce
Liselotte Wetterstrand W.
Helena Lager
Kurt Wirland
Anders Lundgren
Sten Jonsson
Gullvy Jonsson
Pav Johnsson
Gunhild Kullenberg
Eje Rosén
Dave Karlsson
Fredrik Ronquist


