	
  

	
  
	
  

	
  

Verksamhetsberättelse, för verksamhetsåret 2014
Ostronakademien har haft 9 protokollförda styrelsemöter under året, samt några
möten i medarrangör gruppen.
Årsmötet hölls i Everts Sjöbod den 13 februari.
Direkt därefter, hölls ett konstituerande styrelsemöte i samma lokal.
Den 18/2 lärde Staffan ut hur man öppnar Ostron till lärare på Göteborgs
universitet.
Den 22/2 medverkade OA vid EM i ostronöppning i Trollhättan.
Ostronakademien hade egen monter, där vi informerade om svenska ostron och
sålde medlemskort. Staffan blev intervjuad av Åsa, Elisabeth och Elisabeth för
deras projekt; boken ”Svenska OSTRON Havets Juveler” som just kommit ut.
OA var behjälplig i ostronbaren samt OA:s egen Janne Westersund eminenta
tidtagare - och funktionärsgrupp som tog hand om aktiviteter på tävlingsscenen.
Jannes grupp har vanan inne från SM, NM och EM -tävlingar.
EM i Trollhättan är en väldigt uppskattad och välorganiserad tävling.
Fantastiska lokaliteter, välbesökt och god stämning. OA lyfter på hatten!
Den 21.3 fick vi återigen förmånen att ha ostronöppnarkurs på Rökeriet i
Strömstad.
Den 28/3 var det seminarie om svenska ostron och ostronodlingsförsök på
Tjärnö Marinbiologiska.
5/4 Ostronöppning och föredrag i Skara på en av Västergötlands
topprestauranger restaurang Enjoy med den skicklige kocken Kjell Engesvik!
Månghövdad och entusiastiska deltagare. Vilket intresse för svenska ostron!
19/4 Påskafton. Nytt koncept: ”Ostronöppning Drop–in. Liten kurs för Er i
farten.” Succé! Solen sken och vi stod mitt i smeten av påskfirare mellan ICA
och Blomsteraffären.
2 och 3 maj, Nordiska Mästerskapen i ostronöppning samt Öppna
Grebbestadsmästerskapen. Publikrekord i det stora tältet med Ostron &
Champagnebar och mat, välorganiserat, glad stämning och mycket jobb! Plats:
Feskarns Kök o Bar, Hamnplan.
21/5 Föredrag och ostronöppnarkurs för Sveriges äldsta idrottsförening GGS –
Göteborgs Gymnastik Sällskap med golftävling i Fjällbacka för herrar i sina
bästa år, 90 år och nedåt 10 år.

23/5 Ostronöppning i Strömstad för internationella Round Tablegäster. Gäster
från hela världen fick upptäcka och ljudligt njuta av svenska ostron i världsklass.
13/6 hade vi ett kombinerat möte och sommarfest i Mats Ulmestrands Sjöbod,
glad stämning med god mat och vi hade mycket diskussioner för OA´s framtid.
17/6 Norska Aftenposten gjorde ett ostronnedslag på Everts Sjöbod för en
artikel om det svenska ostronet.
23/8 medverkade OA vid SM i Ostron Öppning och många Grebbestadbor
deltog också i tävlingen.
6/9 Ostronets Dag. Sveriges ostronfestival. En strålande dag med mycket folk
som njöt av Ostron och Champagne. Tantorkestern och Ostronorkestern avlöste
varandra med att spela och glädjen stod högt i tak i tälten och det var festlig
stämning i hamnen. OA delade ut Silver Ostronet till Per Olofsson för hans
insatser för Ostronet och Staffan Greby fick utmärkelsen Årtiondets Ostron, med
en guld Ostron slipsnål och ostronfat. Rekord sattes på krogarna, antalet
öppnade Ostron passerade 5000 styck under dagen, många krogar och
fiskebutiken serverade Ostron.
Vi representerade på Munskänkarnas Vinmässa 11 november i Nova Arena i
Trollhättan och öppnade och serverade flera hundra Ostron och Champagne till
drygt 2359 besökare.
Vi har en ny Huvudsponsor BDO detta året.
Vi fortsätter att arbeta för att sprida kunskap om vårt underbara
Svenska Ostron, nu närmast med ostronöppnar kurs på Rökeriet i Strömstad den
28 mars.
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