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Verksamhetsberättelse 2005 – 2006

Styrelsen har under verksamhetsåret haft trettonstyrelsemöten, de flesta 
förlagda till Everts sjöbod i Grönemad/ Grebbestad.
Antal medlemmar är för närvarande 412 privata medlemmar och 31 
företagsmedlemmar.
Under verksamhetsåret har Ostronakademien bl.a. medverkat i 
Göteborgs Fiskahandlares monter på Båtmässan,  TUR  2006, 
smaktävling med Tomas Tengby på Mat- och dryckesmässan i Göteborg, 
Tetra- Pak / Inventings 50-årsjubileum,  ”Vårdagarna på NK”, Tanums 
Turists årsmöte,  studiedag på Grebbestadskolan,  Fiskets Dag i 
Grebbestad, ostronkurser och  föredrag vid  konferenser och  för 
föreningar, som Fiskekommunerna i Fyrbodal ,  Rotary och Druiderna.
Ostronakademien har dessutom lett en   studiekväll på Tjärnö 
Marinbiologiska Station och medverkat till en utställning på Sundsby 
säteri på Tjörn. 
 11 mars arrangerade vi en uppskattad och välbesökt ostronöppnarkurs 
på Rest. Nautic, Grebbestad. Det är en aktivitet som återkommer varje år.
Ostronakademien representerade Tanums kommun vid ett möte med 
tyske ambassadören och chefen för tyska handelskammaren i Sverige.  
 I maj gjorde delar av styrelsen ett studiebesök på ostronkläckeriet på 
Orust.
 Deltagande i ovannämnda aktiviteter har gett god publicitet i media, i 
bl.a. Lars Hansares internationella bok om ostron och Swedish Bulletin 
för svenskar i utlandet, samt  tysk, dansk och schweizisk press.
 Höjdpunkten under verksamhetsåret var utnämning till Årets Skarpsill 
2006,  ett hederspris  från branschorganet Svensk Fisk. Motiveringen löd 
”För ett skarpt nytänkande i fiskbranschen” 
Prisutdelare var jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist och 
landshövding Göte Bernhardsson på ett fullsatt Operan i Göteborg, i 
samband med utdelning av ”fiskets Nobelpris” The Swedish Seafood 
Award – Kungsfenan. Festligheterna inleddes med presskonferens på 
residenset under ledning av Christina Stenberg, VD för Svensk Fisk.

 Ostronakademiens arbete premierades  när vi tilldelades Öppna 
Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning i samarbete med Västsvenska 
Turistrådet. Det blev ett mycket lyckat arrangemang med hjälp av 
Göteborg & Co, Turistrådet, tävlingsledare Per Olofsson. Tanums Turists 
Katrin Törnqvist, samt funktionärer från Ostronakademien. Fortsättning 
följer nästa år.
 
Skärmutställningen är färdig och vi har tagit fram en Ostronets Dag  - 
banderoll 6 x 1 m. Ostronblusar används på mässor och utställningar, ett 
vykort i 1000 ex finns samt pins i 500 ex.  
Vi har arbetat med att förbättra hemsidan och den nya varianten kommer 
att presenteras efter årsmötet. 



Grebbestadsfisk Partihandel AB och ChampagneHuset har varit 
akademiens huvudsponsorer under året.  Tanum Gestgifveri stöttar oss 
med produktion av trycksaker.
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Staffan Greby, ordförande     Jerker Norlander, sekreterare        Erik 
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