Ostronvänner!
Tack för att Ni med ert medlemskap stöttar vår strävan att vara en
kunskapsbank för det svenska ostronet Ostrea Edulis, samt ge det en
berättigad uppmärksamhet. Tack vare Er kan vi bland annat dela ut ett
stipendium till någon som gjort betydelsefulla insatser för vårt svenska
ostron. Stipendiet är på 10 000: - och det kan sökas av studenter och
unga forskare med inriktning ostron.

Det händer mycket i Ostronakademien under 2017 (se medföljande
programblad) och vi hoppas att du som medlem tar tillfället i akt och
deltar.
Nyheter: På Ostronets Dag har vi en överraskning som meddelas senare på
vår hemsida. (www.ostronakademien.se)
Vi samarbetar med ostronfiskare, forskare, kockar, näringsliv, andra
ostrontävlingar i Sverige, m.fl. samt följer nogsamt utvecklingen även av
det i våra vatten nya så kallade ” Japanska ostronet”, Crassostrea Gigas.
Som medlem:
-

Kan du lätt komma i kontakt med ostronexperter
Kan vi förmedla ostronsafaris med verkliga ostronproffs
Får du Ostronakademiens medlemsbrev lite då och då under året
Stöttar du Ostronakademiens stipendiat.

OBS: Vi vill gärna uppdatera vårt medlemsregister med din e-postadress
(om du inte redan har gjort det).
Rapportera i så fall det in till: info@ostronakademien.se

Vi har från och till haft problem med vårt
medlemsregister. Men i januari 2017 installerade vi ett
nytt dataprogram och nya rutiner som vi tror mycket på.
Detta för att undvika störningar vid t.ex. förnyelse av
medlemskap.
Under hösten och början på 2017 har vi således lagt ner
många timmar på att uppdatera vårt medlemsregister år
tillbaka och tar oss nu friheten att göra detta utskick till
gamla som befintliga medlemmar. Det är ju Er
medlemmar vi bygger vår ideella förening på vars mål är att ta vara på vårt Bohuslänska, fantastiska
ostron som är en svensk spetsprodukt i världsklass!
Vänligen bortse från fakturan om du inte önskar vara medlem hos oss.
Vi önskar Er alla en underbar vår!
Mvh Styrelsen

