Protokoll från årsmöte i Ostronakademien den 5 september 2009 i Skärgårdshuset i Grebbestad.
Sittande ordförande Björn Ljungdahl hälsade välkommen till deltagarna, vilka var 24 personer. De hade slutit
upp från såväl Oslo som Göteborg, Örebro och Helsingborg.
§1. Till ordförande för årsmötet utsåg stämman Stig Lundkvist och till sekreterare för mötet valdes Erik Peper.
§2. Till justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Bo A Ericson.
§3. Stämman ansåg mötet behörigen utlyst (utannonserat 20 augusti på OA:s hemsida och i Björklövet.)
§4. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Björn Ljungdahl och godkändes av stämman. I anslutning till denna
punkt utsågs Bo A Ericson till hedersledamot och fick mottaga diplom och blommor.
§5. Erik Peper redogjorde för bokslutet och läste upp revisionsberättelsen.
§6. Mot bakgrund av §5 beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet.
§7. Till ordförande för ett år omvaldes Björn Ljungdahl.
§8. Val av styrelseledamöter. Björn Ljungdahl, Jerker Norlander, Mats Ulmestrand och Peter Klemming
omvaldes på två år, samt nyvaldes Anders Sporrong på två år (att ersätta Mikael Öster)
Fyllnadsval på ett år: Susanne Lindegarth (att ersätta Eva-Marie Rödström)
Ytterligare nyval på ett år: Nina Jansson
§9. Till revisorer omvaldes Inger Jakobsson och Göran Henriksson.
§10. Valet av valberedning blev omval av Kerstin Danielsson, Anders Eklund och Per Karlsson, med den
sistnämnde som sammankallande.
§11. Stämman fastställde, på styrelsens förslag, oförändrade medlemsavgifter för 2010.
§12. Björn Ljungdahl föredrag verksamhetsplan för 2009 – 10, vilken fastställdes av stämman.
§13. Övriga frågor. Inga sådana togs upp varför mötesordföranden här avslutade mötet.
Därefter utdelads årets stipendium till Carl-Åke (Carlo) Nyberg, och motiveringen till detta lästes upp av
omvalde ordföranden Björn Ljungdahl.
Stipendiaten redogjorde därefter för sin forskning om det japanska ostronet (Crassostrea gigas) i ett mycket
intressant föredrag. Sammanfattningen för de närvarande var: Det är för tidigt att avgöra huruvida det japanska
ostronet är en resurs eller ett hot mot den svenska arten ostrea edulis eller mot blåmusslorna.
Därefter avtackades Eva-Marie Rödström med blommor för sitt styrelsearbete, som hon pga av sin yrkesmässiga
arbetsbörda sett sig nödsagad att avsäga sig.
Hennes efterträdare i styrelsen, Susanne Lindegarth, redogjorde sedan för projektet Nord – ostron, vilket är ett
Intereg IV A – projekt, som hon för svenskt vidkommande leder. Syftet är utveckling av nordisk ostronodling,
och projektet omfattar Sverige, Norge och Danmark.
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