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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga huruvida årsmötet behörigen utlysts
Val av mötets ordförande
Val av sekreterare till årsmötet
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän utöver ordförande
Föredrag av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgiftens storlek
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Val av ordförande
Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av valberedning
Uppdrag åt styrelsen att se över stadgarna i syfte att skydda föreningens existens
samt skydda dess verksamhet och tillgångar.
Avslutning
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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har under 2017 haft formella sammankomster 170416, 170507, 170528, 170618 och
171001 samt flera informella sammankomster. Hemsidan har uppdaterats med aktuell
medlemsinformation.
Samarbete
I enlighet med det avtal som föreligger mellan Svenska Hummerakademien och Bella Gästis
AB fortsatte uthyrningen av akademiens lokaler under 2017. Ted Eriksson guidade i
akademiens lokaler.
Hummersafari
Hotel Kaprifols hummersafaris med därtill hörande hummersupéer och övernattningar har
varit fortsatt populära under 2017 vilket gynnat näringslivet.
Hummerrev i Sotenäs och projekt Hummer Bo Strand
Arbetet med Hummerrev i Sotenäs fortgår, Hummerakademien försöker få till stånd
hummerrev utanför Hunnebostrand/Bovallstrand i Norra delen av Sotenäs och har fått
tillstånd av markägaren till Södra Grötö att använda skrotsten från ön. Ansökan om projekt
Hummer Bo Strand lämnades in till Leader Bohuskust 25 april 2016 och kompletterades fram
till 22 maj 2017 då det beviljades av Jordbruksverket.
Projekt Hummer Bo Strand skall skapa en utställning, om i första hand hummer, men även
andra skaldjur, ett hummerrev samt destinationsutveckla skärgården kring Södra Grötö i
Sotenäs kommun. Detta skall göras för att främja kunskap om hummern och stärka dess
livsbetingelser samt främja marin upplevelseturism. I projektet ingår också en stor del ideellt
arbete. Marcus Bertilsson driver projektet. Dan-Roger Harrysson är administratör för
projektet.
Projekt Hummeryngelutsättning
Efter många kontakter under hösten 2017 erbjöds Hummerakademien den 11 januari 2018 att
delta i Sotenäs kommuns projekt Hummeryngelutsättning och den 12 februari 2018 beviljade
Jordbruksverket projektet. Marcus Bertilsson och Dick Almqvist ansvarar för
Hummerakademiens del i Projekt Hummeryngelutsättning. Tillstånd för uppfiskning av
romhonor och hummer i varierande storlekar har sökts.
Hummerpremiärveckan och säsongen i Hummerbostrand 2017
Flera hummer-relaterade bildreportage gjordes under hösten 2017. Någon egen medlemssupé
kunde inte arrangeras då det ej fanns någon lämplig lokal att tillgå. Hummerfisket 2017
summeras som vanligt som en trevlig Hummerhöst i Hummerbostrand.
Hummerakademien hade under hösten många besökare i Hummercentrum på södra
Strandgatan som njöt av havets läckerheter samt lärde sig mer om hummerns liv och
livsbetingelser.
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