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 Styrelsemöte med Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies 

 

Plats: Havs- och Vattenmyndigheten 

 

Närvarande: 

Styrelseledamöter 

Johan Rodhe, mötesordförande 

Björn Sjöberg 

Gary Shaffer (via Skype) 

 

Övriga 

Åke Lindén 

Marcus Jochum § 10 (via Skype) 

 

§ 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 

Diskuterades ersättare för stiftelsens revisor Lars Olehäll som slutar vid årsskiftet. 

Beslöts att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 7 

Åke informerade om ett preliminärt bokslut för 2015. Den beräknade vinsten uppgår 

till drygt 60 000 kr vilket är det bästa resultatet på flera år. 

 

§ 8 

Åke informerade om att Bornöstiftelsen fått en remiss från Länsstyrelsen om en sköt-

selplan för Stora Bornö Naturreservat. Johan och Åke svarade på remissen (bil 1). 
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§9 

Åke redogjorde för bokningar och planerade aktiviteter under 2016. De flesta intres-

senterna återkommer men det finns utrymme för ytterligare verksamhet. 

 

§10 

Marcus Jochum som är professor i oceanografi på Niels Bohrinstitutet informerades 

(via Skype) om Bornöstiftelsen och verksamheten vid Bornösationen. Marcus har ar-

rangerat sommarkurser för doktorander i oceanografi från Danmark och Tyskland på 

Bornö de senaste två åren. Han är mycket intresserad av att fortsätta med sommarkur-

serna och att medverka till att fler utnyttjar stationen i framtiden. En avgörande fråga 

är möjligheten att få hjälp med matlagningen enligt Marcus. Han skulle också gärna 

se att det fanns en mindre segelbåt vid stationen. 

 

§ 11 

Diskuterades behovet av reparationen och underhåll med utgångspunkt från en lista 

som Åke sammanställt (bil 2). Den mest akuta åtgärden är att laga det södra fönstret i 

biblioteket. Beslöts att ordna en arbetshelg den 23-24 april. 

 

§12 

Under övriga frågor diskuterades Marcus Jochums förslag att skaffa en segelbåt till 

Bornö. Johan åtog sig att undersöka om det finns någon lämplig begagnad båt till salu 

på Styrsö. 

 

§13 

Nästa möte blir på Havs- och Vattenmyndigheten den 10 februari kl 13. Samling 

kl 12.15 för lunch.  

 

Vid protokollet 

 

 

Åke Lindén 

 

Justeras: 

 

 

 Johan Rodhe  Björn Sjöberg 


