
Ekonomisk årsberättelse 2010, Föreningen Station Linné

Föreningen Station Linné hade under 2010 83 medlemmar och stödmedlemmar, vilkas medlemsavgifter 
totalt uppgick till 11 330 kr. Föreningen hade också intäkter på 120 kr för matersättning och 9 390 kr som 
utskiftningspengar vid likvidationen av Ölands Näringsliv Ekonomisk Förening.

Föreningen tog under året emot donationer för stiftelsens räkning från två gynnare (12 500 kr), 12 nya 
medstiftare (115 000 kr) (en medstiftare delinbetalning) samt en anonym gåva om 5 000 kr. Även dessa 
medel förs till Stiftelsen.

Två kollegor som tidigare arbetade på Station Linnés föregångare, Ekologiska forskningsstationen, avled 
under året. Till dessa personers minne upprättades varsin fond. Till Per Stenbergs minne inkom 5 300 kr (från 
8 personer) och till Jan Tengös minne inkom 14 887 kr (från 2 personer). Fondernas syfte är att, om möjligt, 
samla in medel till att göra kollegorna till postuma medstiftare.

Föreningens utbetalningar omfattade några leverantörsskulder från 2009, nämligen:
2 500 kr som ersättning för en projektledare, 2 000 kr för Naturforumsrelaterade kostnader samt 3 388 kr för 
kostnader i samband med utskick.

Ytterligare kostnader var en återbetalning till Artdatabanken (6 487 kr), en reseersättning om 313 kr, 
portokostnader om 760 kr, bankkostnader om 898 kr och en revisorskostnad om 11 772 kr. En avliden 
medarbetare hedrades med en krans, som kostade 1 100 kr.

Enligt föreningens stadgar skall föreningen grunda en allmännyttig stiftelse vars ändamål är att bedriva 
forskning, utbildning och undervisning samt ungdomsverksamhet i anslutning till natur och kultur inom det 
Öländska landskapet, särskilt Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. År 2010 har denna Stiftelse bildats 
med namnet Stiftelsen Station Linné. Föreningen har under år 2010 haft utgifter uppgående till 419 414 kr 
varav 395 000 kr har överförts till Stiftelsen Station Linné. Dessa 395 000 kr består av 295 000 kr i kontanter 
och 100 000 kr i form av årets ingående bokförda värde av aktier i Porten till Alvaret AB.

Medel från SLU Artdatabanken, avsedda att vara lönemedel vid Malaisfälleprojektet, har transfererats via 
Föreningen. Saldot över året har varit ett underskott på 36 650 kr, eftersom medel tydligen fördes över just 
vid årsskiftet 2009/2010.

Under året upprättades ännu ett bankkonto med giro. Det ursprungliga kontot, benämnt servicekontot av 
banken, användes för medlemsavgifter och drift. Det nya kontot, benämnt företagskontot av banken (men 
insamlingskontot av föreningen), användes för just insamlingar och stiftarpengar. 18 887 kr överfördes från 
servicekontot till insamlingskontot under året.


