
Styrelsemöte  Föreningen Station Linné,  29 maj 2010 

Närvarande: 

Ordförande: Fredrik Ronquist  –  Skype från Sthlm 

Dave Karlsson –  på Öland 

Eje Rosén – Skype från Uppsala 

Gunhild Kullenberg  – Skype från Sthlm 

Göran Hoppe 

Helena Lager  – på Öland  
Jan Tengö 

Lennart Ågren –  på Öland 

Monica Orthagen  

Pav Johnsson – på Öland 

Pelle Magnusson – på Öland 

 
 

Suppleanter 

Anders Forsman, Karin Bengtsson, Anna-Karin Borg Karlsson, Bertil Lundgren, Anne Wilks, Renate Foks 

Adjungerade ledamöter: 
Sven Britton, Börje Ekstam 

 

§1 

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ronquist 

§2 

Föredragningslistan godkändes. 

§3 

Sekr. Gunhild Kullenberg 

Justerare och klubbmästare Helena Lager 

§4 

Tidigare 2 protokoll genomgicks. Pav gör justeringar, Helena lägger ut på nätet när dessa är OK. Vi 

kom överens om att alla protokoll ska arkiveras på Station Linné, Fredrik och övriga som har 

originalprotokoll ansvarar för att dessa hamnar på stationen så snart som möjligt. 

§5 

Väderstationens info bör läggas ut på nätet men vi behöver hjälp med detta. Helena Lager fick i 

uppdrag att undersöka om vi kan lägga ut data i samarbete med Internetavdelningen på 

Ölandsbladet, och genom att visa på hemsidan att väderdata läggs ut i samarbete med Ölandsbladet 

få kostnaden helt eller delvis sponsrad av Ölandsbladet. 

§6 

Historiegruppen måste aktiveras: Gunhild, Anne, Eje, och Sten Jonsson ingår i denna, med Gunhild 

som sammankallande. 

mailto:fredrik.ronquist@gmail.com


§7 

Sven Britton, Kajsa Glemhorn och Renate Foks godkändes som adjungerade styrelseledamöter fram 

till nästa årsstämma. 

§8 

Köpekontraktet för markfastigheten är påskrivet, tillräckligt med pengar har kommit in. Nästa steg 

är att ansöka om lagfart. Därefter ska alla medstiftare samt media informeras om fastighetsförvärvet. 

§9 

Fredrik R producerar ett diplom till medstiftare. Det finns för närvarande 32 medstiftare och 1 

gynnare, 63 medlemmar, 10 stödmedlemmar och 3 studentmedlemmar. 

§10 

I föreningens kassa finns 23 325,27. Föreningen ska ha två bankkonton. Det ena ska användas till att 

samla pengar till stiftelsen, det andra ska innehålla medlemsavgifter och användas till föreningens 

utgifter. 

§11 

Rapport från bolaget och stiftelsen. Ett hyresavtal mellan Stiftelsen och bolaget måste upprättas. 

Renoveringsbehoven måste specificeras och därefter kan vi försöka söka bidrag för renovering av 

byggnaderna. Om bolaget ska stå för renoveringskostnaderna behöver det låna pengar med 

fastigheten som säkerhet. Detta måste i så fall ske genom stiftelsen, som äger fastigheten, och 

villkoren behöver regleras i hyresavtalet. 

§12 

Stiftelsen A:son Johnsson undrade om ekonomisk hjälp behövdes! Fredrik skickar behovsrapport. 

Antonia har sänt Fredrik ett tackbrev om att hon hölls informerad. 

§13 

Höstmötet i september blir den 25 istället för den 18 september. Det ska vara ett mer socialt möte, 

som börjar efter lunch med exkursion, framtidsdiskussioner etc. Naturforum körs på söndagen den 

26. Exkursion 14.00, därefter middag och föredrag på St. Linné. 

Övrigt: 

Malaisefälleprojektet: ytterligare en ansökan skickas in från Stiftelsen Station Linné. Projektet får 

mkt bra recensioner, många frivilliga insatser, många värdefulla kontakter skapas, etc. 

Nästa möte blir den 25 september 10.00 – 12.30. 

 

Vid pennan   Justerare och klubbmästare för nästa möte 

  

 

 

Gunhild Kullenberg  Helena Lager 


