
Verksamhetsberättelse 2009 för Föreningen Station Linné

Fredrik Ronquist för styrelsen i Föreningen Station Linné
2010-03-10

Verksamhetsberättelse 2009

Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Renate Foks (kassör), Jonas 
Svensson (sekr.), Dave Karlsson, Jan Tengö, Pav Johnsson, Gunhild Kullenberg, Helena Lager, Karin 
Ohlsson, Monica Orthagen samt Eje Rosén. Suppleanter har varit Anne Wilks, Clara Högström, Karin 
Bengtsson, Bertil Lundgren och Anna-Karin Borg Karlsson. Revisorer, valberedning och olika 
arbetsgrupper framgår av hemsidan (http://www.stationlinne.se).

Styrelsen har under året sammanträtt 28 mars, 17 oktober, 19 december, 20 februari 2010 och 
19 mars 2010. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga styrelseprotokoll finns utlagda på 
hemsidan (http://www.stationlinne.se). I samband med styrelsemötet 17 oktober kallades alla 
medstiftare, medlemmar i samrådsgruppen och medlemmar i föreningen till ett allmänt 
informationsmöte om föreningen och Station Linné, med fokus på testning av småskalig vindkraft på 
Öland.

Under våren avgick Jonas Svensson som sekreterare efter att ha flyttat till Malmö. Karin 
Ohlsson valdes som ersättare men under hösten flyttade hon och Erik Cardfelt till västkusten, varför 
sekreterarposten blev vakant på nytt. Emma Tinnert tjänstgjorde därefter som sekreterare vid mötet 17 
oktober, varefter Gunhild Kullenberg och Anna-Karin Borg Karlsson tillsammans skötte uppdraget som 
sekreterare. Ett antal extra personer adjungerades till styrelen under hösten för att kompensera 
bortfallet. De adjungerade ledamöterna var Kajsa Glemhorn, Emma Tinnert (hoppade senare av men 
kvarstår om observatör), Sven Britton, Lennart Ågren och Göran Hoppe.

Överföringen av fastigheten. Året 2009 blev tämligen dramatiskt för Station Linné, särskilt 
under våren, på grund av konflikten med Fastighetsverket och Uppsala universitet gällande 
överföringen av fastigheten. Föreningen hade redan 2008 gjort klart vår ståndpunkt att fastigheten 
borde överföras till vår stiftelse utan ekonomiskt vederlag med hänvisning till att den finansierats med 
donationsmedel avsedda för att uppföra och driva en forskningsstation. Vår instälning hade också stöd 
från styrelsen för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse i en skrivelse från våren 2008. 
Fastigheten förvaltas av Fastighetsverket, vilket lyder under Finansdepartementet. Tjänstemän och 
politiker på finansdepartement, vilka styrelsen kontaktade under våren 2009, tyckte också att det borde 
gå att hitta rimliga överföringsvillkor, som inte innebar att vi behövde betala marknadspris för 
fastigheten.

Fastighetsverket och Uppsala universitet ville dock, till att börja med, inte godkänna den 
argumentationen. Fastighetsverket fortsatte därför att skicka hyresfakturor till Uppsala universitet, som 
hade hyrt fastigheten fram till sista juni 2008. Efter att först ha bokat upp större delen av stationen 
under sommaren 2009 bestämde sig Uppsala universitet till slut, strax innan säsongens början, att 
förbjuda sina forskare att utnyttja stationen. Med mycket kort varsel fick uppsalaforskarna hitta 
alternativt boende och stationen blev delvis stående tom under första halvan av sommaren. Det fanns 
också ett konkret hot om att vi skulle behöva utrymma stationen med mycket kort varsel.

Hans Karlsson och Fredrik Ronquist var under den här tiden i nästan daglig kontakt med de 
olika parterna. Till slut lyckades vi få ett tillfälligt hyreskontrakt mellan föreningen och 
Fastighetsverket från 15 maj till årets slut. Kontraktet innebar att föreningen kunde utnyttja fastigheten 
utan att betala någon hyra, men i gengäld stod föreningen för hela kostnaden för drift och underhåll av 
fastigheten. Fastighetsverket avskrev också alla hyreskrav på Uppsala universitet för tiden från 1 juli 
2008 till 15 maj 2009. Från 1 juli kunde forskarna och studenterna från Uppsala universitet flytta 
tillbaka till stationen, vilken därefter var tämligen fullbelagd under resten av säsongen.
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Under början av hösten togs nya kontakter med Finansdepartementet och Fastighetsverket. Till 
slut gick Fastighetsverket med på en kompromisslösning, vilken innebar att byggnaderna överfördes till 
vår blivande stiftelse utan ekonomiskt vederlag. Marken skulle först upplåtas genom tomträttsavtal till 
stiftelsen och därefter kunde den avyttras till stiftelsen genom en så kallad riktad försäljning. I gengäld 
ställde Fastighetsverket som krav att stiftelsens stadgar skulle ändras så att fastigheten skulle återgå till 
staten om stiftelsen skulle upphöra att driva forskningsstation på fastigheten.

Föreningsstyrelsen kontaktade Anna Olrog, stiftelseexpert på KPMG, för att modifiera 
stiftelsestadgarna enligt dessa riktlinjer. De modifierade stiftelsestadgarna godkändes sedan av 
föreningsstyrelsen, Fastighetsverket och styrelsen för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
under hösten. Föreningsstyrelsen bedömde att ändringarna var av sådan karaktär att föreningen 
fortfarande hade mandat att bilda stiftelsen på grundval av det beslut som fattades vid årsstämman 
2009.

Marken värderades under tiden av Fastighetsverkets till 300 000 kr, vilket var i linje med den 
värdering som föreningsstyrelsen tidigare låtit göra. I slutet av november drogs så en kampanj igång för 
att samla in medlen till markköpet. Ett tiggarbrev trycktes upp och skickades ut till ca 300 tänkbara 
donatorer och ett antal personer kontaktades personligen. Som resultat av kampanjen tillkom under 
hösten två medstiftare, professor Jan P. Bakker och professor Honor Prentice. Vidare donerade Sven 
Britton ytterligare 50 000 kr och blev därmed stationens första Gynnare, en ny kategori som styrelsen 
införde för personer som donerat mer än 50 000 kr till stationen. Föreningsstyrelsen beslöt också att 
sälja en pelarborr och en svarv till ett pris av 20 000 kr, för att möjliggöra köpet av marken. Kampanjen 
pågår fortfarande med mål att samla in pengarna till markköpet senast sista mars 2010, då 
Fastighetsverkets nuvarande generaldirektör avgår.

Bildande av Stiftelsen Station Linné. Vid styrelsemötet 19 december bildade styrelsen Stiftelsen 
Station Linné och överförde samtliga aktier i Porten till Alvaret AB, värda 100 000 kr, alla inventarier 
på stationen, samt ett kontant belopp på 50 000 kr till stiftelsen. Till stiftelsens första styrelse utsågs 
professor Fredrik Ronquist, advokat Helena Karlsson och kamrer Marie Norregårdh. Förenigens 
representanter i stiftelsestyrelsen var Gunhild Kullenberg och Renate Foks, båda valda vid föreningens 
första årsstämma 2008.

Stiftelsestyrelsen höll sitt konstituerande sammanträde 21 december och fattade då beslut om att 
ingå ett tomträttsavtal med Fastighetsverket från 1 januari 2010, då föreningens tillfälliga hyreskontrakt 
med Fastighetsverket gick ut. Tomträttsavtalet innebär att stiftelsen betalar en årlig tomträttsavgäld på 
12 000 kr för fastigheten, vilket bedöms motsvara markvärdet, medan byggnaderna överförs till 
stiftelsen utan ekonomiskt vederlag. Stiftelsen signalerade också till Fastighetsverket att man ville 
friköpa marken i samband med att nuvarande generaldirektören slutar sista mars. Stiftelsen ingick 
också ett hyresavtal med Porten till Alvaret AB, vilket innebär att bolaget utnyttjar fastigheten utan 
kostnad, men i gengäld står bolaget för alla drifts- och underhållskostnader.

Porten till Alvaret AB. Boendet och butiksverksamheten drabbades hårt av konflikten med 
Fastighetsverket under årets första hälft. Den utåtriktade verksamheten pågick dock ungefär som 
vanligt. Totalt drog verksamheten 1 500 betalande deltagare, vilket var betydligt mindre än under 
toppåren 2004-2005, då verksamheten drog över 4 000 betalande besökare. Det får ändå betraktas som 
ett godkänt utfall med beaktande av den osäkerhet som orsakades av konflikten vad gäller 
fastighetsöverföringen. Verksamheten i Porten till Alvaret drevs också delvis av ny personal, med 
Renate Foks och Emma Tinnert i spetsen.

Styrelsen för bolaget Porten till Alvaret AB bestod under årets början av Erik Cardfelt, Renate 
Foks och Dave Karlsson med Hans Karlsson som suppleant. Renate gjorde klart under sommaren att 
hon ville lämna bolagsstyrelsen och Erik Cardfelt lämnade sitt uppdrag under hösten i samband med att 
han flyttade till västkusten. Samtidigt fick bolagsstyrelsen mer att göra än vad man haft tidigare. 
Föreningsstyrelsen rekryterade då ytterligare ett antal ledamöter till bolagsstyrelsen och dessa 
ledamöter invaldes under hösten 2009 vid en extra bolagsstämma. Bolagsstyrelsen har sedan dess 



bestått av Dave Karlsson (ordf.), Helena Lager, Pav Johnsson, Niclas Beermann och Hans Wessblad. 
Hans Karlsson är fortfarande suppleant.

Väderstation. Under året överförde föreningen de medel man erhållit för att införskaffa en ny 
väderstation (sammanlagt drygt 100 000 kr) till bolaget Porten till Alvaret AB, med uppgift att inköpa 
och installera väderstationen. Eje Rosén gjorde en stor insats för att identifiera den bästa utrustningen 
och väderstationen inköptes senare från Toragon AB och installerades under sommaren.

Installationen av väderstationen ledde till att flera problem upptäcktes i stationens trådlösa 
datornätverk. Dessa problem löstes på ett förtjänstfullt sätt av Jonas Hillerström, som är nätverksexpert 
och lärare inom nätverksteknik i Karlskrona. Jonas besökte stationen vid ett flertal tillfällen och ställde 
sina expertkunskaper till förfogande på volontärbasis. Jonas lovade också att engagera sina studenter i 
det fortsatta arbetet med att utveckla nätverket på stationen, utan kostnad för stationen annat än för 
eventuell hårdvara. En del av det arbetet påbörjades sedan under hösten. Föreningsstyrelsen beslöt på 
mötet 17 oktober att föreslå att Jonas Hillerström kallas till hedersledamot i föreningen med dessa 
unika insatser som motivering.

Vindkraftsprojektet. Styrelsen fick under våren avslag på sin ansökan om medel från 
Energimyndigheten för att bygga upp ett testcentrum för små vindkraftverk på Öland. När detta blev 
klart kontaktade styrelsen Intertek, ett internationellt företag specialiserat på certifiering och 
kvalitetstestning, och utarbetade ett förslag till samarbete med dem kring testning av små vindkraftverk 
på Öland. Tanken var att Intertek skulle stå för den tekniska kompetensen medan stationen skulle sköta 
“markservicen” på Öland. I samarbete med Kjell Helgesson, lokal entreprenör med intresse för 
vindkraft, lämnade Porten till Alvaret AB under hösten in en offert till Intertek gällande arbetet med att 
ta fram markägaravtal och tillstånd för testning av små vindkraftverk på två alternativa platser på 
Öland, det ena i Grönhögen och det andra i anslutning till stationen i Ölands Skogsby. Arbetet kommer 
sannolikt att utföras under våren 2010 om intresset från Intertek kvarstår. Morphic har i samband med 
dessa turer hänvisats till Intertek för att få sitt vindkraftverk vid Parboäng gård testat och certifierat.

Malaisefälleprojektet. Föreningen fick sent under hösten positivt besked på sin ansökan om 
forskningsmedel för Svenska Malaisefälleprojektet under treårsperioden 2010-2012. Totalt handlar det 
om anslag på drygt 1 miljon kronor om året. Medlen överförs allteftersom de kommer in till Porten till 
Alvaret AB, som sköter den praktiska administrationen av forskningsprojektet.

Föreningens övriga verksamhet. Föreningen arrangerade Naturforum onsdag 23 september på 
Ölands Folkhögskola i samarbete med Ölands Naturskyddsförening, Ölands Ornitologiska Förening, 
Ölands Botaniska Förening, Sydostentomologerna och Ölands Skördefest. Ett antal föredrag hölls på 
Tema Trädgård och arrangemanget drog ca 600 besökare (upp från 400 hösten 2008). I samband med 
skördeveckan ordnades också traditionsenligt Forskarfredag på stationen fredag 25 september. Ca 600 
besökare kom till stationen för att se forskarlabben.

Den 17 oktober ordnades ett öppet möte på stationen för medlemmar, medstiftare, 
samrådsgrupp och andra nyfikna. Ett tjugotal personer anslöt. Vid detta möte hade representanter för 
Intertek och Regionförbundet i Kalmar bjudits in, liksom Kjell Helgesson. De aktuella frågorna 
ventilerades utförligt och det diskuterades hur samarbetet mellan stationen och Intertek inom 
vindkraftsområdet kunde utvecklas framöver.

Styrelsen hade under året fullt upp med fastighetsöverföringen och andra frågor och man beslöt 
att avvakta med matematiklägret för gymnasieungdomar tills det fanns mer tid för att söka de 
ytterligare medel som behövs. Möjligheten att anordna lägret på Stora Frögården undersöktes dock 
under året.

Som vanligt har media uppmärksammat stationen vid ett flertal tillfällen under året, bland annat 
i samband med de olika turerna kring överföringen av fastigheten.


