Protokoll från årsmöte i Ostronakademien
den 2007-09-01 , 11.00 i Grebbestad
Årsmötet samlade 36 medlemmar och mötet avhölls i gamla
brandstationen med stort engagemang från de närvarande
medlemmarna varav många var ditresta från andra delar av landet.
1
Ordföranden Staffan Greby öppnade mötet och hälsade alla
hjärtligt välkomna samt
bad om förslag till ordförande och
sekreterare för årsmötet.
Till ordförande valdes för tredje året i rad Stig Lundkvist
Grebbestad och till sekreterare valdes Björn Ljungdahl,
Hamburgsund.
2
Till justerare av årsmötesprotokollet att jämte ordföranden justera
protokollet valdes Bo Ericson Grebbestad.
3
Staffan Greby berättade hur årsmötet utlysts och årsmötet
godkände att detta utlysts helt enligt stadgarna.
4
Staffan Greby läste årsberättelsen samt redogjorde för resultat
och balansräkning. Årsmötet beslutade att
verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.
Dessa bifogas detta protokoll.
5
I avsaknad av närvarande revisorer läste Staffan Greby deras
revisionsberättelse vilken också godkändes och lades till
handlingarna.
Berättelsen bifogas detta protokoll.
6
På frågan om årsmötet kunde ge styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret blev svaret ja och från
årsmötesdeltagarna framfördes ett stort tack för ”väl utfört ideellt
arbete och god förvaltning”.
7
Till ny ordförande för ett år valdes Björn Ljungdahl.
8
Då det gäller övriga styrelseledamöter väljes hälften varje år och
valberedningen föreslog omval på två år av Peter Klemming,
Jerker Norlander, Mats Ulmestrand och Michael Öster vilket också

beslutades. Då Björn Ljungdahl var vald på ytterligare ett år
föreslog valberedningen fyllnadsval av Staffan Greby vilket också
beslutades.
9
Vid val av revisorer och ersättare föreslogs och beslutades omval
av Göran Henriksson och Björn Rosenlind.
10
Vid val av valberedning föreslogs och beslutades även där omval
av Kerstin Danielsson, Bo Ericson och Per Karlsson.
11
Förslaget från styrelsen var oförändrad medlemsavgift 100 kronor
för privatpersoner och 500 i serviceavgift för företag, vilket också
beslutades.
12
Akademien kommer att fortsätta på den inslagna vägen med att
utveckla hemsidan, öka medlemsantalet och följa och stimulera
utvecklingen då det gäller fiske och konsumtion av Ostrea Edulis.
13
Nyvalde ordföranden Björn Ljungdahl påpekade att bytet av
ordförande är i första hand ett sätt att avlasta Staffan Greby
administrativa uppgifter så han mer kan ägna sig åt för akademien
innovativa och kreativa uppgifter.
Björn Ljungdahl föreslog också att årsmötet skulle stödja
styrelsens förslag om att utse Staffan till hedersordförande.
Med applåder reste sig de närvarande och biföll förslaget och
Staffan Greby utsågs till Hedersordförande i Ostronakademien.

Mötet avslutades och akademiens två stipendiater Johanna Valero
och Anna Lisa Wrange mottog diplom och varsin check på 10000
kronor för den forskning om Ostrea Edulis de arbetar med.
Därefter höll de båda stipendiaterna varsitt mycket intressant och
informativt anförande om sina forskningsresultat. Se bifogade
pressrelease.
Detta pågick till kl.12.26 och de närvarande vandrade vidare till
övriga aktiviteter på ostronets dag som fortsatte till sen kväll.
Grebbestad den 1 september 2007
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