
Protokoll från årsmöte i Ostronakademien den 2 
september 2006

§1. Staffan Greby hälsade välkommen och öppnade årsmötet. Närvarande 
var 30 personer.

§2. Till mötesordförande valdes Stig Ljungqvist, sekreterare Erik Peper 
och till justeringsman valdes Alf Johansson

§3. Staffan Greby redogjorde för  hur kallelsen till årsmötet utlysts. Mötet 
fann årsmötet behörigen utlyst.

§4. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Björn Ljungdahl. Mötet 
godkände verksamhetsberättelsen.

§5. Erik Peper föredrog Resultaträkningen och revisorernas berättelse.

§6. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§7. Till ordförande på ett år valdes Staffan Greby (omval)

§8. Val av styrelseledamöter på två år. Kjell Andersson, Eva Marie 
Rödström, Erik Peper och Björn Ljungdahl omvaldes på två år.

§9. Till valberedning omvaldes Per Karlsson, Kjerstin Danielsson och Bo A 
Ericsson.

§10. Till revisorer omvaldes Per Henriksson och Björn Rosenlind.

§11. Beslutades om oförändrade medlemsavgifter. 100:- /privat medlem 
500:-/företag

§12. Staffan Greby föredrog verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. Beträffande kommande kallelser till årsmöte,föreslogs att 
införa kallelser via SMS, och även via medlemsavgiftsutskicket.

§13. Övriga frågor.
Staffan redogjorde för våra planer att införa ett stipendium och ev. ett 
”erkännande” samt ett nyhetsbrev.
Beträffande stipendier och erkännande betonade Alf Johansson att man 
skall hålla en hög nivå på kraven för att erhålla såväl stipendier som 
erkännanden. Uppdrogs åt styrelsen att utforma kraven för att erhålla 
stipendier och erkännanden, samt lägga ut kraven ”på remiss” till 
medlemmarna via hemsidan tillsammans med uppgifter om och när det är 
tänkt att utdelas.
Beträffande nyhetsbrevet föreslog Alf Johansson en interaktiv hemsida. 
Mötet uppdrog åt styrelsen att utforma nyhetsbrevet på lämpligt sätt.



Björn Ljungdahl uppmanade mötet att med en varm applåd honorera och 
tacka Staffan Greby det gedigna arbete han lägger ned på 
Ostronakademien. (Varm applåd utbröt)

§14. Mötesordföranden avslutade mötet med att föreslå en tack – applåd 
till hela styrelsen. (Varm applåd utbröt igen)

*
Efter mötets formella avslutande fördes en intressant diskussion mellan 
publiken och podiet om ostronens hälsoeffekter, risker för magsjuka (jmfr 
musslor), ”svenskmärkning” av ostronet, den tilltagande algbeväxningens 
inverkan på ostronets liv etc. Här gavs informerande och distinkta svar 
från våra styrelsemedlemmar inom havsforskningen (Mats Ulmestrand 
och Eva – Marie Rödström).
Denna informella del av mötet varade lika lång tid som det formella 
årsmötet och ingen tycktes tycka det var ointressant.

Vid protokollet: 
                                                                  Justeras
  Erik Peper 
(Erik Peper)                                                  Alf Johansson                   :
Sekreterare                                                    (Alf Johansson)                


