Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har under 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten. Dessutom planerings-och
utvärderingsmöten i samband med Öppna Grebbestadsmästerskapen och Nordiska
Mästerskap i Ostronöppning samt Ostronets Dag.
Årsmötet hölls 8 mars i Everts sjöbod.
Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte.
Den 10:e mars var det dags för Ostronakademien att marknadsföra sig och åter sätta
Grebbestad på kartan. Det hela gick av stapeln på Strömstad SPA. Michael Öster, Emmelie
Adamsson och Staffan Greby öppnade ostron på ett hedersvärt sätt. Havstensundsostron
sponsrade OA med
100 ostron vid detta event.
Dessa ostron serverades naturligtvis ihop med vår champagnepartner: Champagne Bubbel.
Kristina Frigert gjorde många tappra och positiva initiativ att föra dialog med gästerna
och värva medlemmar. Filmen ”Ostron -En kärlekshistoria ”visades också på storbildsskärm.
En lyckad dag i Strömstad.
Öppna Grebbestadsmästerskapen och Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning ägde rum
den 4 och 5 maj. Flaggparaden startade vid Grebbestads Bryggeri och tåget, tyvärr, utan
musiker, väckte stor uppmärksamhet på sin väg till tävlingsarenan: Lunden som arena blev en
succé’.
Tävlingarna genomfördes på ett proffsigt sätt med alla taggade tävlande och ett stort antal
förtjusta besökare. Åter en folkfest i vackert väder.
För att genomföra dessa tävlingar läggs det ner
ett stort ideellt arbete. Tack till alla som drog sitt strå till stacken och tack till sponsorerna
som tror på oss.
Agneta Almeida ställde åter upp med utformning av bl.a. diplom. Tack för den hjälpen, med
hopp om fortsatt gott samarbete.
18 maj drog Staffan Greby ner till Göteborg för att göra reklam för Grebbestad och dess fina
ostron. Han mötte där Sjömatsfrämjandet, f.d. Svensk Fisk, som har ett stort nätverk.
26 maj representerade Staffan Greby OA åter igen på Strömstad SPA. Ett event med 150-200
personer.
Även Ostronets Dag och SM blev arrangerat på en ny arena 7 september. En ny gren blev
champagnesabrering. Styrelsens val av plats blev Torgparken i Grebbestad.
Regnet öste ner men ingen gav upp utan glädjen var stor bland besökare, tävlande och alla
aktörer.
På Råsjöllördagen 27 oktober visade OA vår snart världsberömda film ”Ostron - En

kärlekshistoria. Nautic Bio ställde upp med lokal och teknik.
Utanför kontoret stod Janne Westersund och öppnade 100 ostron i kylan. Han fick assistans
av fler styrelsemedlemmar. Det uppstod även en liten ostronskola. Kristina Frigert assisterade
med olika göromål.
I juni månad hade vi 927 följare på Facebook.
Vårt fortsatta uppdrag blir att främja kunskapen om det svenska ostronet som art och
samarbeta med fiskare,
forskare och turistnäringen.

Grebbestad den 8 februari 2019.
....................................................
Kristina Frigert, ordförande

.

/

