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Verksamhetsberättelse för Föreningen Station Linné, 

verksamhetsåret 2020 

 

Styrelse 
Föreningsstyrelsen har under året haft följande ledamöter: 

Lena Wennersten (ordförande), Dave Karlsson (vice ordförande), Elisabeth Almgren 

(sekreterare), Jessica Mo (kassör). Övriga ordinarie ledamöter: Anna-Karin Borg Karlsson, 

Pav Johnsson (programansvarig), Gunhild Kullenberg, Folke K Larsson, Bertil Lundgren, 

Anne Wilks (programansvarig), Lennart Ågren. Suppleanter: Stefan Andersson, Karin 

Bengtsson, Börje Ekstam, Fredrik Ronquist, Lisa Tengö. 

Vid den nya styrelsens första styrelsemöte adjungerades dessutom Sven Britton och Eje 

Rosén till styrelsen.   

Styrelsemöten 
Styrelsen har under år 2020 haft fyra protokollförda sammanträden: 15 februari, 16 maj, 26 

september och 21 november. 

Medlemmar 
Under 2020 hade föreningen 111 betalande medlemmar, varav 97 ordinarie och 14 

stödmedlemmar. Antalet är en minskning jämfört med tidigare år, antagligen till följd av 

övergång till digitalt utskick om medlemsavgift. En annan faktor kan vara att tidigare 

medlemmar valt att stödja föreningen som gynnare eller medstiftare. Den fortsatta 

medlemsutvecklingen har diskuterats av styrelsen. 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls Stationen samt digitalt via zoom 16 maj 2020. Pga pandemin var 

uppslutningen på årsmötet betydligt sämre än tidigare och endast 9 personer deltog. 

Föreningens ekonomi  
Under 2020 beslöt styrelsen att ge deltagare på publika aktiviteter möjlighet att lämna bidrag 

via Swish eller bli medlemmar för att stärka ekonomin. På grund av få publika aktiviteter har 

dock möjligheten inte gett den utdelning vi hoppats, samtidigt som antalet medlemmar varit 

förhållandevis lågt. Föreningen kunde vid mötet i september ändå besluta om att donera 

20 000 kr till Stiftelsen. 

Forskning och utbildning 
Under 2020 pågick fyra forskningsprojekt med Station Linné som huvudman (SMTP, SIIP, 

BISAM, Jaschhofs gallmyggeprojekt och Hartops puckelflugeprojekt). Utöver dessa bedrivs 

också externa forskningsprojekt på stationen och bland dessa kan nämnas Majviveprojektet 

(Uppsala universitet) och Orkidéprojektet (Stockholms universitet) som tillhör några av de 

mest långlivade samarbetsprojekten samt nystartade IBA; Insect Biome Atlas 

(projektsamarbete med Naturhistoriska riksmuseet).  

Det mångåriga SMTP avslutas i och med att den sista insekten från projektet sorterades ut 

från det sista fällprovet den 11 februari 2020. Nu övergår SMTP i BISAM (Biologiska 

SAMlingar) som fortsätter att bearbeta det insamlade och försorterade materialet. Detta finns 
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nu i säkert förvar i fryshuset för vidare bearbetning och bestämning för världens alla 

entomologer och experter. 

Som en av mycket få nationella fältkurser genomfördes Station Linnés insektskurs för 

NABiS-studenter även under 2020. Kursen är en forskningsförberedande kurs på avancerad 

nivå och lockade åtta studenter (vilket pga pandemin också var maxantalet som vi fick ta in).  

Bland organisationens övriga viktigaste samarbetspartners och gäster återfinns bland annat 

SLU, ArtDatabanken (forskningsbidrag), Stockholms universitet (forskningsprojekt och kurs), 

Whitmans college (Walla Walla, Washington, USA, kurs) och Linnéuniversitetet (del av 

kurs). 

Publika aktiviteter 
Den 22 maj genomfördes som vanligt Biologiska mångfaldens dag men denna gång digitalt, i 

samarbete med Ölands folkhögskola, Ottenby fågelstation och Ölands naturskyddsförening. 

Dagen började med att folkhögskolans designstuderande, som i några dagar tecknat biologisk 

mångfald vid stationen, hade en livesänd digital vernissage vid dammen via Ölands 

folkhögskolas YouTubekanal. Även Pav och Dave medverkade. På kvällen höll Pav och 

Johan Petersson från Ölands naturskyddsförening i ett nattlys tillsammans med Ottenby 

Naturum och Moa Pettersson, livesänt via Instagram.  

Det nyinrättade caféet hölls stängt hela 2020 och butiken var endast sparsamt i drift. Däremot 

genererade web-shopen högre intäkter än väntat. 

Stationens utveckling 
De flesta av årets planerade aktiviteter för medlemmar och allmänhet fick ställas in pga den 

pågående pandemin. Däremot har Stationen utvecklats väsentligt under året: 

 Ett nytt fryshus har färdigställts och tagits i bruk, vilket gör att insektsproverna från 

Malaisfälleprojektet och flera andra projekt nu förvaras optimalt. 

 Ett nytt DNA-lab har kunnat etableras tack vara frikostiga donationer från bland annat 

gynnare och medstiftare. 

 Uppförandet av nya bostadsmoduler påbörjades under 2020 och har nu kommit på 

plats. Vatten och avloppssystem anpassade för fler boenden har iordningsställts med 

generös support av Mörbylånga kommun och Skanska.  

 Forskning på stationen 

 

Vassmolösa 11 april 2021  

Styrelsen för Föreningen Station Linné genom, 

Lena Wennersten, föreningsordförande 
 


