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Verksamhetsberättelse 2010 

 

Ordinarie styrelsen har under året bestått av Fredrik Ronquist (ordf.), Dave Karlsson (vice ordf.), 

Gunhild Kullenberg (sekr.), Lennart Ågren (kassör), Jan Tengö, Pav Johnsson, Jonas Svensson, 

Helena Lager, Göran Hoppe, Monica Orthagen samt Eje Rosén. Suppleanter har varit Anders 

Forsman, Karin Bengtsson, Anna-Karin Borg Karlsson, Bertil Lundgren samt Anne Wilks. 

Revisorer, valberedning och olika arbetsgrupper framgår av hemsidan (http://www.stationlinne.se). 

 Styrelsen har under året sammanträtt 20 mars, 29 maj, 25 september, 4 december 2010 samt 

11 februari och 9 april 2011. Däremellan har frågor diskuterats per epost. Samtliga styrelseprotokoll 

finns utlagda på hemsidan (http://www.stationlinne.se). 

 Under året gick Jan Tengö bort; han vara bara med på det konstituerande styrelsemötet i 

mars. Bland suppleanterna var Anna-Karin Borg Karlsson och Anne Wilks med på flertalet 

styrelsemöten och var dessutom aktiva mellan mötena på olika sätt. Anna-Karin tjänstgjorde 

dessutom som bisittare till Gunhild i sekreterarsysslan. 

 Förvärv av stationsfastigheten. I slutet av april hade föreningen samlat in de medel som 

behövdes för att köpa in stationsfastigheten och betala tomträttsavgälden för de första fyra 

månaderna under 2010. Totalt handlade det om 300 000 kr för fastigheten och 4 000 kr för 

tomträttsavgälden. Till 1 maj var alltså stationen i princip överförd till Stiftelsen Station Linné, men 

det dröjde av olika anledningar till hösten innan stiftelsen fick lagfart på fastigheten. 

Fördröjningen berodde på diskussioner med Inskrivningen på Lantmäteriet om hur stor 

stämpelskatten skulle vara och på vilket belopp den skulle beräknas. I början verkade det som om vi 

skulle behöva betala 1,5 % stämpelskatt på fastighetens marknadsvärde, ca 1,5 M kr, men efter att 

vi fått experthjälp stod det klart att det i stället var köpeskillingen som skulle ligga till underlag för 

beräkningen. Vi slapp alltså undan med en avgift på 4 500 kr, vilken tillsammans med den 

administrativa avgiften blev 5 325 kr. Avgiften erlades i oktober och 10 november gick vi ut med en 

press-release om förvärvet. I samband med detta kunde vi också informera om att stationen inte alls 

var nedläggningshotad, ett rykte som envis spritts under hösten eftersom många förväxlat Torslunda 

försöksstation med Station Linné. Press-releasen fick en del uppmärksamhet i lokala media. 

 Insamling och symposium till Jan Tengös minne. Station Linné fick oväntat ta emot ett 

stipendium på 100 000 kr under våren från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för att 

ordna ett vetenskapligt symposium. Kort tid efter detta gick Jan Tengö bort. Under hösten fattade 

styrelsen beslut om att använda pengarna till att ordna ett symposium till Jan Tengös minne, och i 

samband med detta samla in pengar för att postumt göra Jan till medstiftare. En kommitté under 

ledning av Maria Tengö, Jans dotter, tillsattes för att arrangera symposiet. Symposiet kommer att 

hållas 14-15 maj, och aktiviteterna omfattar både vetenskapliga föreläsningar på engelska och 

populärvetenskapliga aktiviteter i Jans anda. Ett pressmeddelande om insamlingen och symposiet 

skickades ut 29 november och en engelsk version distribuerades till Jans internationella kollegor. 

 Föreningens övriga verksamhet. Året inleddes med årsstämma på Ölands Folkhögskola 20 

mars. Efter årsmötesförhandlingarna fick de 42 deltagarna njuta av ett föredrag av Torbjörn Sjögren. 

Många stannade sedan på middag och då bland annat det förestående fastighetsförvärvet och Station 

Linnés framtid diskuterades livligt. I samband med årsstämman överlämnades också en donation 

från insamlingen till Leif Ekvalls minne. 

Föreningen arrangerade under sommaren två medlemsmiddagar, onsdag 7 juli och onsdag 

21 juli. Den första middagen ordnades av Pav Johnsson och den andra av Fredrik och Eva Ronquist. 

Vid första tillfället kom ett tiotal personer, och ca 20 personer deltog i den andra middagen. Bägge 

var mycket lyckade tillställningar. Ytterligare tre middagar hade utannonserats men ställdes in av 

olika anledningar. 

http://www.stationlinne.se/
http://www.stationlinne.se/


Lördag 25 september ordnades ett medlemsmöte (”Höstmötet”) på Station Linné. Ett 

trettiotal deltagare diskuterade då livligt stationsfastigheten och om det borde satsas på en eventuell 

renovering eller nybyggnad i ljuset av den utredning av fastighetens skick som bolaget låtit göra. 

Slutsatsen blev att en nybyggnad vore att föredra. Innan medlemsmötet följde många med på 

mykologisk exkursion med Tommy Knutson i Gråborg-Törnbotten-Hönstorpsområdet och efter 

mötet underhöll Anders Börjeson från P1 Naturmorgon med ett kåseri. Flertalet deltagare intog 

sedan middag tillsammans på stationen under gemytliga former. 

Dagen efter höstmötet ordnade Station Linné tillsammans med Naturskyddsföreningen 

Öland, Sydostentomologerna, Ölands folkhögskola och Ölands ornitologiska förening, och Ölands 

botanisk förening Naturforum på Ölands folkhögskola. Ett flertal föredrag erbjöds under temat 

”Den dolda trädgården”. Deltagare? 

Stiftelsen Station Linné och Porten till Alvaret AB. Föreningens ”barn”, Stiftelsen Station 

Linné och driftsbolaget Porten till Alvaret AB, blev under året alltmer självständiga och för 

information om deras verksamhet hänvisas till stationens hemsida. 

 


