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 Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies 
 

Plats: Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet 
 
Närvarande: 
Styrelseledamöter 
Johan Rodhe, mötesordförande 
Gary Shaffer (per telefon) 
Björn Sjöberg (per telefon) 
Gösta Walin (per telefon) 
Övriga 
Åke Lindén 
 
§ 1 
Sammanträdet öppnades av Johan Rodhe som hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 
Valdes Åke Lindén till sekreterare.  
 
§ 3 
Valdes Björn Sjöberg till justeringsperson.  
 
§ 4 
Godkändes förslag till dagordning. 
 
§ 5 
Godkändes föregående mötes protokoll. 
 
§ 6 
Beslöts att stiftelsens firma, förutom av styrelsen, dels tecknas av två styrelseledamö-
ter i förening, dels av verkställande tjänstemannen Åke Lindén. 
  
§ 7 
Förvaltaren av naturreservatet vill ha möjlighet att lägga till med sin arbetsbåt vid 
Bornöstationen och att även utnyttja bryggorna i samband med naturguidning. Beslöts 
att förvaltaren får använda stationens bryggor för arbetsbåtarna under förutsättning att 
man varslar minst en vecka i förväg. Beträffande naturguidning behövs mer informat-
ion. Åke Lindén fick i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för att diskutera samarbete 
och lämplig ersättning. 
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§ 8 
Diskuterades möjligheterna att knyta fler intressenter fastare till Bornö. Gary re-
dogjorde för diskussionerna med forskargrupperna på Niels Bohr Institutet som ser 
lovande ut. Ett besked om i vilken utsträckning de vill utnyttja Bornöstationen kom-
mer inom några veckor. 
Björn åtog sig att ta upp kontakterna med Marin mätteknik igen. 
 
§ 9  
Beslöts att hyra ett 4G-modem av Åke Lindén för 100 kr i månaden. 
 
§ 10 
Diskuterades behovet av reparationer och förbättringar. De viktigaste åtgärderna är att 
renovera gångbron till mätbryggan samt att göra i ordning trägolvet i biblioteket. 
 
§ 11 
Fastställdes budget för 2013 (bil 1). 
 
§12 Inga övriga frågor behandlades. 
 
§13 
Nästa styrelsemöte blir den 27 februari kl 13. 
 
Vid protokollet 
 
 
Åke Lindén 
 
Justeras: 
 

 Johan Rodhe  Björn Sjöberg 


