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

Carina Ugarph Romero (adjungerad; kassör), Pav Johnsson (programansvarig), Anne Wilks 

(kommunikations- och programansvarig) samt Anna-Karin Borg-Karlsson, Gunhild Kullenberg, 

Folke Larsson, Bertil Lundgren, Eje Rosén, Lena Wennersten och Lennart Ågren. Suppleanter har 

varit Stefan Andersson, Karin Bengtsson, Börje Ekstam, Sibylle Häggqvist och Lisa Tengö. Under 

året har också Elisabeth Almgren och Carina Ugarph Romero varit adjungerade till styrelsen. 

Revisorer och valberedning framgår av stationens hemsida (http://www.stationlinne.se). 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger: 23 september och 25 

november 2017, samt 10 februari och 21 april 2018. Däremellan har frågor diskuterats per epost. 

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

Nya medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningen har nu 172 betalande medlemmar 

(året innan var det 182). Av medlemmarna var 148 ordinarie medlemmar (6 nya för 2017), 24 

stödmedlemmar och ingen studentmedlem. Till Stiftelsen tillkom också under året en medstiftare 

och två gynnare (se http://www.stationlinne.se/sv/om-oss/stod-oss/ för namn på alla gynnare och 

medstiftare). Totalt är det ett 60-tal gynnare och medstiftare (som är livstidsmedlemmar i 

Föreningen), vilket gör att det totala antalet medlemmar närmar sig 240. 

Donationer till Stiftelsen. Föreningen är mycket försiktig med sina utgifter och går konstant 

med ett visst överskott. För närvarande finns möjlighet för föreningen att donera ytterligare 

åtminstone 20 000 kr till Stiftelsen. 

Vägprojekt. Stiftelsen har under året fått in de medel som behövs för att täcka samtliga 

kostnader som uppkom i samband med markförvärvet, som nu är helt avslutat. Innan Stationen kan 

få bygglov för att uppföra nya byggnader behöver infarten till Stationen åtgärdas. Tack vare insatser 

av flera personer, med Bo Thoor i spetsen, har Stationen förhandlat fram en gynnsam offert från 

PEAB för att bredda infarten och asfaltera vägen upp till parkeringen. Vägen kommer att bli 7 

meter bred i 30 meter, därefter 4 meter bred upp till parkeringen. Arbetet utförs under våren 2018. 

Bidrag till delar av kostnaden har erhållits från Sparbanksstiftelsen och Ölandsklubben. 

Utvecklingsplan. Under året har en utvecklingsplan för Stationen utarbetats av Bolaget, 

Stiftelsen och Föreningen. Den fastställdes av Stiftelsestyrelsen 22 september 2017. Planen omfattar 

både renovering och expansion av de befintliga byggnaderna och nya byggnadsprojekt på marken 

norr om Stationen. Utvecklingsplanen blir ett viktigt styrdokument för Föreningens fortsatta arbete, 

bland annat med insamlingskampanjer. 

Informationsåtgärder. En arbetsgrupp bestående av Folke Larsson (sammankallande), Lena 

Wennersten, Bertil Lundgren och Dave Karlsson har under året tagit fram en beskrivning av 

Stationens vision samt en kortversion av utvecklingsplanen (se ovan) för publicering på Stationens 

hemsida. En slutversion av visionsbeskrivningen har spikats, medan kortversionen av 

utvecklingsplanen behöver ytterligare arbete innan den kan läggas ut på hemsidan. 

Föreningens övriga verksamhet. Verksamhetsåret inleddes med årsstämma lördag 23 april på 

Ölands Folkhögskola med 24 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Pav Johnsson, 

känd från TV, om sitt uppmärksammade bokprojekt Ölands fåglar, vilket tilldragit sig stort intresse i 

både bok- och fågelvärlden. 

Den 22 maj ordnade Föreningen med anledning av Mångfaldens dag en serie föredrag på 

Ölands Folkhögskola, följt av nattexkursion. En liten men entusiastisk skara på cirka tio personer 

var med under föredragen och på exkursionen. 

Traditionsenlig medlemsmiddag ordnades på Stationen 12 juli av Eva och Fredrik Ronquist 

för 26 personer. Efter kaffet uppmärksammades priser och utmärkelser som utdelats under året till 

Dave Karlsson (Årets Ölänning), Mattias Forshage (Svenska Linnésällskapets 100-årsmedalj) och 

Fredrik Ronquist (Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Roséns Linnépris i zoologi). Vidare 
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informerades det som vanligt om Stationens pågående projekt, med efterföljande diskussion. 

Höstmötet ordnades lördag 23 september. Tio personer fick höra ett fängslande föredrag av 

Ludvig Papmehl-Dufay om Ölands arkeologi i allmänhet och om Sandby borgs fascinerande 

historia. Utgrävningarna vid Sandby borg av resterna efter massakern där tilldrar sig alltmer 

intresse. Vi fick också höra om arkeologin i området kring Stationen och den kunskap som finns om 

arkeologiska fynd på vår nyförvärvade markbit. 

Stationen deltog som vanligt i Forskarfredagen, som detta år inföll 29 september.  Runt 550 

personer kunde förutom att se forskningslabben bland annat vara med på en astronomisk visning, 

studera fjärilar och njuta av Linnés hackekorv. 

 


