Verksamhetsberättelse 2009 – 2010
Ostronakademiens styrelse har under verksamhetsåret haft elva styrelsemöten. Mötena har hållits i Everts
sjöbod, restaurang Telegrafen och InfoCenter i Grebbestad. Ett styrelsemöte hölls på Sven Lovéncentret,Tjärnö,
där Ostronakademien även öppnade ostron för kursdeltagare.
Antal medlemmar är för närvarande 562 (+37) och 39 (+5) företagsmedlemmar.
Ostronöppnarkursen, i mars, på Restaurang Nautic i Grebbestad, blev åter mycket välbesökt och ett bra tillfälle
för Ostronakademien att visa upp sig. Kursen besöks av såväl medlemmar som andra intresserade. Behovet av
öppnarkursen tycks förr öka än avta. Många nya medlemskap tecknas under dagen.
Ostronets Dag, och Ostronakademiens årsmöte, i september, drog mycket folk till Grebbestad. Konsumtionen
av ostron ökade starkt från föregående år, och tillsammans med krogarna servering i samhället konsumerades ca
3 000 Ostrea edulis.
Den 13 mars var ordföranden Björn Ljungdahl i Stockholm för att för Ostronakademiens räkning mottaga
stipendiet Till Plutos Minne, en utmärkelse som utdelas av Stiftelsen Sandahl Foundation, ett sällskap bestående
av Sveriges förnämsta kockar och krögare. Fadder för Ostronakademien var Leif Mannerström och
stipendiesumman uppgick till 10 000:. Vi känner sig mycket hedrade över stipendiet.
Arbetet med att få fram en kvalitetsårskurva för Ostrea edulis går vidare. Den kalla vintern bromsade i viss mån
tillgången på ostron men vi ser fram emot fortsatt arbete med årskurvan.
Ostronakademien deltog i arrangemanget av Nordiska mästerskapen i ostronöppning, som arrangerades för
femte året i Grebbestad. Tävlingarna hölls även i år på TanumStrand, en arena som visade sig passa förträffligt
för tävlingar av detta slag. Tävlingarna var mycket lyckade och arrangemanget drog mycket folk. Den finska
ostronföreningen fanns på plats även i år. En tysk radiostation deltog under helgen och gjorde ett inslag för tysk
radio.
På söndag efter NM deltog Ostronakademien i en seminariedag för ostronintresserade i arrangerade av projekt
NordOstron.
Årets NMtitel gick till Simon Tönsager, Danmark. Samtidigt arrangerades även Tanumsmästerskapen i
ostronöppning. Vinnare blev Per Karlsson från Everts sjöbod.
Ett uppskattat initiativ var upptakten under fredagen i Grebbestad, då deltagare i helgens tävling, medverkade i
samhällets restauranger och visade ostronöppningens finesser.
Tack vare våra medlemmar och sponsorer kan vi även i år dela ut Ostronakademiens stipendium på 10 000:
Årets vinnare heter Johan Rolandsson, som får stipendiet för sitt arbete med att undersöka hur larver från Ostrea
edulis varierar i tid och rum vilket har betydelse för ostronets reproduktionscykel.
Nyhetsbreven, som finns på hemsidan och även skickas via e – post, är mycket uppskattade, men tyvärr kommer
fortfarande många brev i retur pga felaktiga eller inaktuella adresser.
Everts sjöbod har tillkommit som huvudsponsor tillsammans med ChampagneHuset i Göteborg .
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