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 Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies 
 

Plats: Bornöstationen 
 
Närvarande: 
Styrelseledamöter 
Johan Rodhe, mötesordförande 
Lars Arneborg 
Björn Sjöberg 
Anna Wåhlin (via Skype) 
 
Övriga 
Åke Lindén 
 
§ 1 
Johan öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 2 
Åke valdes till sekreterare.  
 
§ 3 
Björn valdes till justeringsperson.  
 
§ 4 
Den utskickade dagordningen godkändes.  
 
§ 5 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
§ 6 
Godkändes Årsredovisning 2014. Beslöts att föra årets förlust på 48 162 kr i ny räk-
ning. 
 
§ 7 
Åke informerade om att Fröydi Lazslo fått ett bidrag på 250 000 kr från Konstnärs-
nämnden för projektet om Naturreservatet på Stora Bornö. Projektet inleds med ett 
symposium på Bornöstationen sista helgen i maj. 
 
§ 8 
Åke redogjorde för bokningarna i år, som är betydligt fler än under de senaste åren. 
Anna informerade om att två studenter från Chalmers vill utnyttja Bornöstationen 
sista veckan i maj för att testa instrument. 
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§9 
Diskuterades behovet av reparationer och underhåll.  Åke fick i uppdrag att göra en 
lista med prioriterade åtgärder. 
 
§10 
Övriga frågor:  

• Anna meddelade att hon kommer att avgå ur styrelsen efter dagens möte. Jo-
han tackade för hennes värdefulla insatser och uttryckte en förhoppning om ett 
fortsatt engagement för Bornöstiftelsen. 

 
• Åke informerade om kontakterna med Christian Erlandsson som är intresserad 

av att sköta mathållningen för grupper som inte vill göra det själva. Tyvärr är 
han upptagen under augusti när den Koreanska gruppen är på Bornö. Åke fick 
i uppdrag att lösa problemet. 

 
• Annas dotter Julia efterlyser fler och bättre bilder som hon kan använda när 

hon gör om Bornös hemsida. 
 

§ 11 
Nästa möte blir på Havs- och Vattenmyndigheten den 11 november kl 13. Samling 
kl 12.15 för lunch.  
 
Vid protokollet 
 
 
Åke Lindén 
 
Justeras: 
 
 

 Johan Rodhe  Björn Sjöberg 


