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 Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies 
 

Plats: Bornöstationen 
 
Närvarande: 
Styrelseledamöter 
Johan Rodhe, mötesordförande 
Lars Arneborg 
Gary Shaffer 
Björn Sjöberg 
Anna Wåhlin (per Skype) 
Övriga 
Åke Lindén 
 
§ 1 
Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 2 
Åke valdes till sekreterare.  
 
§ 3 
Björn valdes till justeringsperson.  
 
§ 4 
Den utsickade dagordningen ändrades så att paragraferna 6 och 7 bytte plats.  
 
§ 5 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
§ 6 
Rapporterades de tre aktuella utvecklingsprojekten:  

• Björn har haft kontakt med kommunpolitiker och andra som är intresserade av 
skapa en mötesplats på Bornö för politiker, företagare, forskare och tjänste-
män där olika teman inom det marina området tas upp. Nästa steg blir att välja 
ett tema samt bjuda in ett tiotal personer till ett första möte i maj nästa år. 

• Åke informerar om att Gerlesborgsskolan planerar en kurs i maritim gastro-
nomi och att det kan finnas möjligheter till ett samarbete. 

• Åke har diskuterat med konstnären Fröydi Laszlo om ett projekt som involve-
rar konstnärer, fotografer, forskare, naturvårdare med flera för att följa och 
dokumentera utvecklingen av naturreservatet på stora Bornö. Dokumentation-
en skall göras i form av workshops på Bornöstationen, utställningar, websidor 
och böcker. 
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Beslöts att arbeta vidare med projekten samt att söka bidrag från Thordénstiftelsen för  
att påbörja projektet ”Naturreservat Stora Bornö”. 
 
§ 7 
Diskuterades val av nya suppleanter. Styrelsen konstaterade att det är viktigt att välja 
personer som har ett genuint intresse för Bornöstationen. Johan återkommer med för-
slag på lämpliga kandidater. 
 
§ 8 
Behovet av reparationer och förbättringar är fortfarande stort. Beslöts att prioritera 
underhållet av det gamla mäthuset samt att ordna en arbetsdag i maj nästa år för sty-
relsen och andra som vill delta. Åke fick i uppdrag att göra en lista på sådant som be-
höver göras. 
 
§9 
Under övriga frågor behandlades behovet av att ordna matfrågan för grupper som inte 
vill eller kan klara den själva. Lars åtog sig att kontakta en kock som bor i Brastad för 
att höra om han är intresserad av ett samarbete. Beslöts att redan nu komplettera hem-
sidan med att stiftelsen kan ordna mathållningen. Åke fick i uppdrag att skriva en text   
på svenska som Gary översätter till engelska. 
Vidare diskuterades behovet av en större båt. Lars undersöker om det skulle gå att an-
vända Polluxen som står i förrådet på Hisingen sedan flera år. 
 
§10 
Nästa styrelsemöte blir den 16 december kl 13.00 på Hav och Vattenmyndigheten. 
 
Vid protokollet 
 
 
Åke Lindén 
 
Justeras: 
 
 

 Johan Rodhe  Björn Sjöberg 


