
STADGAR 
för Stiftelsen Station Linné

utgörande del av stiftelseförordnande den 19 december 2009

§ 1   Namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen Station Linné. 

§ 2   Ändamål

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och lämna bidrag till utbildning 
och undervisning i anslutning till natur och kultur på Öland, särskilt Världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap.

Stiftelsen ska verka för sitt syfte genom att 
• förvärva fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 och på denna fastighet, eller på 

annan fastighet som kan komma att träda i dess ställe enligt § 4, driva 
forskningsstation som ska vara öppen för alla som vill bedriva vetenskaplig 
forskning, utbildning eller undervisning inom stiftelsens verksamhetsområden,

• dela ut forskningsstipendier och/eller själv bedriva vetenskaplig forskning 
inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora, med direkt 
eller indirekt koppling till människans hållbara nyttjande av landskapet förr, 
nu och i framtiden och 

• dela ut bidrag till undervisning eller utbildning inom motsvarande områden 
och med motsvarande inriktning. 

Ändamålet får fullföljas genom ett eller flera helägda eller majoritetsägda dotterbolag. 

Som ett led i fullföljandet av sitt ändamål får stiftelsen förvärva andra fastigheter än 
Mörbylånga Skogsby 7:12 för att där bedriva sin verksamhet. Stiftelsens fastigheter 
får även upplåtas till dotterbolag till stiftelsen. Fastighetsförvärv får i förekommande 
fall finansieras medelst lån.

Stiftelsen är oförhindrad att för egen del ansöka om forskningsbidrag och andra bi-
drag.

Stiftelsen får anordna populärvetenskapliga aktiviteter samt erbjuda attraktiva mötes-
platser för verksamhet inom dessa ämnesområden. Sådan verksamhet får även bedri-
vas av dotterbolag till stiftelsen.

Stiftelsen vänder sig till såväl forskare, barn och ungdom, lärare, allmänhet, politiker 
och ideella organisationer som till universitet, högskolor, företag och forskande myn-
digheter – i Sverige och i utlandet – med intresse för stiftelsens syfte och verksamhet.



§ 3   Användande av stiftelsens medel

Medel för fullföljandet av stiftelsens ändamål tas ur avkastningen på stiftelsens medel 
– till den del avkastningen inte läggs till kapitalet i syfte att värdesäkra detta – samt av 
erhållna gåvor och bidrag i den mån dessa inte läggs till kapitalet. Med avkastning 
menas såväl löpande avkastning som realisationsvinster uppkomna vid försäljningar 
av värdepapper.

Att även kapitalet under vissa förutsättningar får tas i anspråk för uppfyllandet av än-
damålet framgår av § 14.

§ 4   Förbud att sälja fastighet 

Fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 får ej avyttras om inte annan fastighet på 
Öland samtidigt förvärvas för stiftelsens verksamhet. Ersättningsfastigheten ska i 
förekommande fall motsvara fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12 åtminstone i det 
skick den var när den förvärvades av stiftelsen. Inte heller ersättningsfastighet får 
avyttras om inte nämnda villkor om förvärv av ersättningsfastighet för denna är 
uppfyllt.

Att fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12, eller fastighet som trätt i dess ställe enligt 
första stycket, under vissa förutsättningar får överföras till staten framgår av § 13.

§ 5   Styrelse m.m.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter. Av 
dessa utses två av Föreningen Station Linné. I det fall Föreningen Station Linné skulle 
avvecklas, har föreningen rätt att utse annan förening att träda i dess ställe. I övrigt 
utser styrelsen inom sig nya ledamöter varvid en strävan ska vara att styrelsens 
sammansättning på bästa sätt ska avspegla stiftelsens alla verksamhetsområden och ha 
en jämn könsfördelning.

Styrelsen får även utse styrelsesuppleanter.

För styrelsen ska finnas en ordförande som styrelsen utser inom sig. Ordföranden ut-
ses på ett år. Övriga ledamöter samt i förekommande fall styrelsesuppleanterna utses 
på två år, växelvis.

Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter begär det, dock 
minst två gånger årligen.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.



§ 6   Beslutsregler

Beslut fattas – med undantag för beslut enligt §§ 12, 13 och 14 – med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i frågor avseende val till styrelsen 
då lottning ska ske. 

§ 7   Behörighet att företräda stiftelsen

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av två styrelseledamöter i 
förening enligt styrelsens beslut. 

§ 8   Arbetsgrupp(er)

Styrelsen får utse en eller flera arbetsgrupper och delegera rätten att fatta beslut i spe-
cifika frågor till sådan arbetsgrupp.

§ 9   Redovisning och revision

Stiftelsen ska föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stif-
telsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor, som ska 
vara auktoriserad. Revisorn utses av styrelsen som även har rätt att utse en revisors-
suppleant. 

Stiftelsens räkenskaper och årsbokslut, årsredovisning eller motsvarande samt redo-
görelse för styrelsens förvaltning ska senast den 15 februari varje år överlämnas till 
revisorn. Revisorn ska avlämna sin revisionsberättelse senast den 15 mars.

§ 10   Ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse ska årligen prövas av Föreningen Sta-
tion Linné. Föreningen har rätt att vid behov utse en egen revisor att på föreningens 
bekostnad granska stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning och senast den 
15 mars lämna en rapport om denna granskning till föreningen som underlag för be-
dömningen om ansvarsfrihet.

§ 11   Arvode

Styrelsen beslutar om skälig ersättning för uppdrag i styrelsen eller styrelsens arbets-
grupp(er). 

§ 12   Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar – utom såvitt avser ändamålsparagraferna – får utan Kam-
markollegiets medgivande beslutas av styrelsen med minst tre fjärdedels majoritet.

§ 13   Avveckling av forskningsstationen

Om det inte  är möjligt för stiftelsen att – på sätt som anges i andra stycket – driva 
forskningsstation på Fastigheten Mörbylånga Skogsby 7:12, eller den fastighet som 
trätt i dess ställe enligt vad som stadgas i § 4, ska fastigheten vederlagsfritt överföras 
till staten att av staten användas till att främja vetenskaplig forskning eller utbildning 



och undervisning i anslutning till natur och kultur på Öland, särskilt Världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Om stiftelsen, sedan den förvärvat Fastigheten Mörbylånga 
Skogsby 7:12, tillfört betydande värden, såsom tillbyggnader eller andra fasta 
anläggningar, ska stiftelsen dock inte vara förhindrad att kräva ersättning för dessa i 
samband med överföringen av fastigheten till staten. Avveckling av forskningssta-
tionen kräver beslut av en enhällig och fulltalig styrelse.

Att driva forskningsstation enligt första stycket innebär att stiftelsen ska kunna under-
hålla den aktuella fastigheten samt erbjuda logi för forskare och studenter eller lokaler 
för uthyrning till projekt inom stiftelsens verksamhetsområden utan att stiftelsens till-
gångar långsiktigt förbrukas. Vid denna bedömning ska även gåvor och bidrag, som 
kan komma att inflyta till stiftelsen för drift av forskningsstationen, beaktas.

I den mån medel finns kvar i stiftelsen, efter en överföring av fastigheten till staten 
enligt första stycket, har stiftelsen att fortsätta att verka för sina återstående syften 
enligt § 2 andra stycket.

§ 14   Ianspråktagande av grundkapitalet

Om styrelsen bedömer att ytterligare medel än de, som stiftelsen har till sitt förfo-
gande enligt § 3 för utdelande av bidrag m m, erfordras för att på önskvärt sätt upp-
fylla stiftelsens syften, får även stiftelsens kapital tas i anspråk. Om forskningssta-
tionen avvecklas enligt § 13 får kapitalet förbrukas i sin helhet i samband med detta, 
förutsatt att de återstående medlen är av ringa omfattning. I övrigt får kapitalet inte 
förbrukas i sin helhet förrän femtio år förflutit sedan stiftelsen bildades. För 
ianspråktagande av kapitalet krävs beslut av en enhällig och fulltalig styrelse.


