OSTRONAKADEMIEN
Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 stycken
protokollförda möten samt ett ej protokollfört
planeringsmöte.
Mötena har på grund av restriktioner varit till största del
digitala.
Ett fysiskt möte hölls utomhus i maj månad.
Årsmötet hölls 2021-03-23 , även det digitalt med
närvaro av styrelsen, revisorer samt valberedningen.
Det konstituerande mötet hölls direkt efter årsmötet.
Under året har vi, trots pandemin, haft en framtidstro på
att kunna planera våra stora Evenemang: Öppna
Grebbestad Mästerskap , Nordiska Mästerskapen samt
Ostronets. Det hela fick åter igen avblåsas på grund av
både Covid-19 och Omicron.
Vår ambition vad gäller sociala medier har varit att
förändra och förnya. Vi har nu under året utsett en
mycket kompetent styrelseledamot att ha ansvar för detta
område. Det har skett en stor förändring som vi är stolta
över. Sociala medier behöver hela tiden uppdateras. Som
medlem eller icke medlem kan man alltid medverka på
vår Facebooksida. Det har även tillkommit en länk från
Ostronakademiens hemsida till Havstensunds Ostron,
vilka vi samarbetar mycket med.

Under året har det framtagits en Evenemangsplan 2021 i
samverkan mellan Västsvenska Rådet, Everts sjöbod,
Grebbestad Samhällsförening, Ostronakademien, Tanum
Turist och Tanums Kommun m.fl.
Syftet var att i en process arbeta fram en plan som alla
aktörer som är engagerade i Nordiska Mästerskapen i
Ostronöppning kan samlas kring detta, för att skapa samsyn, kraft och focus att utveckla NM i Ostronöppning till
ett internationellt evenemang i världsklass. I planen
presenteras hela historiken kring Ostronakademiens
start 2006 och fram till dags datum.
Ostronets Dag den 4/9 genomfördes på ett nytänkande
sätt.
Styrelsemötets medlemmar m.fl. besökte två och två de
restauranger som är medlemmar. Uppdraget där blev att
berätta fakta om ostron samt att visa hur de öppnas. Detta
blev så positivt uppskattat så det gav styrelsen ett nytänk
angående Ostronets Dag, måhända.
Den 30/11 infann sig den årliga Råsjöllördagen.
Ostronakademiens aktivitet:
Öppnade upp dörren till kontoret för försäljning av
medlemskap, böcker, förkläden, mössor m.m.
Utanför öppnades det ostron i samarbete med
Havstensunds Ostron. Detta gav stor folksamling som
köpte ostron och njöt av dem på plats.

Styrelsen har i år tagit ett stort beslut om att dela ut ett
stipendium på SEK 10 000 till en ung person som forskat
bl.a.om att ta fram kunskap för ett ekologiskt och
ekonomiskt hållbart nyttjande av ostron på den svenska
västkusten.
Stipendiet kommer att överlämnas på årsmötet den 10/3
2022 .
Beslut har tagits om att dela ut Silverostronet till en
person som lagt ner mycket ideellt arbete för
Ostronakademien. Även detta delas ut på årsmötet 10/3
2022 .
Sammanställning av Ostronakademiens medlemmar
2021-11-29 .
485 medlemmar
24 företagsmedlemmar
15 sponsorer/samarbetspartner
524 Totalt
12 Företagsmedlemmar Tanums Kommun
12 Företagsmedlemmar andra orter
7 Sponsorer Tanums Kommun
1 Sponsorer andra orter
4 Samarbetspartner Tanums Kommun
3 Samarbetspartner andra orter

134 Totalt orter utanför Tanums Kommun
320 Totalt medlemmar utanför Tanums Kommun
Verksamhetsåret 2021 blev också det ett år med covid,
Omicron och digitala möten.
Undertecknad vill till er alla i styrelsen framföra ett varmt
TACK för det ideella arbete som ni Entusiasm och Glädje
genomfört under ännu ett verksamhetsår.
Till sist inte att förglömma TACKA alla huvudsponsorer,
sponsorer och alla medlemmar som inte gett upp
Ostronakademien utan stöttat oss under 2021.
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