Protokoll fört vid Lysekils Musselakademiens årsmöte
Datum: 2015.04.10
Plats: Havets Hus, Lysekil
Närvarande: 8 medlemmar
§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde Odd Lindahl till ordförande och Lennart Davidsson till sekreterare.
§2 Val av justerare som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
Inez Hermansson valdes att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
§3 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet godkände årsmötets utlysande
§4 Verksamhetsberättelsen för 2014
Odd Lindahl läste upp verksamhetsberättelsen (bilaga 1) som godkändes av
årsmötet.
§5 Ekonomisk rapport samt revisionsberättelse
Inez Hermansson var föredragande av den ekonomiska rapporten (bilaga 2).
Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten. Inez Hermansson föredrog även
revisionsrapporten (bilaga 3) för årsmötet.
§6 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Enligt revisionsrapportens rekommendation gav årsmötet styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret
§7 Val av ordförande, 1 år
Årsmötet valde Pelle Johansson till ordförande.
§8 Val av styrelseledamöter och ersättare, 2 år
Årsmötet valde följande personer till styrelseledamöter:
Roland Karlsson, Odd Lindahl och Lennart Davidsson
(Thereza Eriksson, Anders Granhed och Lars Marstone omval 2016)
§9 Val av ersättare, 1 år
Till ersättare valdes Janne Bark och Leif Ström
§10 Val av revisor och revisorsersättare, 1 år
Årsmötet valde Jan-Åke Paulsson till revisor med Elisabet Flodin som ersättare

§11 Val av valberedning, 1 år
Bo Dankvadrt och Katinka Lindahl valdes till valberedning. Bo Dankvadrt
sammankallande
§12 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för privatpersoner
100 kronor och 700 kronor för företag
§13 Styrelsens förslag till verksamhets plan för kommande verksamhetsår
Odd Lindahl läste upp verksamhetsplanen för 2015 (bilaga 4) och den godkändes
av årsmötet med det tillägget att styrelsen skulle komplettera planen med hur
Musselakademien ska gå vidare med arbetet med hemsidan.
§14 Övriga frågor
Mötet diskuterade Musselakademiens engagemang förutom Musselfesten. Pelle
Johansson undrade om Skaldjursresan fortfarande var igång och i så fall om
akademien skulle medverka i någon form. Lennart Davidsson lyfte frågan om
musselakademien skulle medverka i Västerhavsveckan som går av stapeln 1-9
augusti 2015. Årsmötet lämnade till den nya styrelsen att undersöka hur och var
Musselakademien skall engagera sig.
§15 Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Kvällen avslutades med en fantastisk musselsoppa och kanonfina musslor som
serverades av Linda och Nicklas på Bistro&Café Havets Hus.
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015

1. Att fortsätta att främja den svenskodlade musslan.
2. Genomföra Musselfesten i Stadsparken i Lysekil den 1/8 i stort sett enligt samma
koncept som för 2013 och 2014.
3. Söka nya resurser för genomförande av Musselfesten och försöka få fler medlemmar
som hjälper till.
4. Börja arbeta med att undersöka nya vägar för finansiering av akademiens nuvarande
och framtida verksamhet.
5. Upprätta en vision för hur Musselakademiens arbete bör utvecklas och finansieras tre
år framåt.
6. Ta fram en ny hemsida www.musselakademien.se.

