Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Svenska Hummerakademien avger nedanstående berättelse om verksamheten i
föreningen under 2018. Sammanfattningsvis har styrelsen under andra halvåret prioriterat
återhämtning och konsolidering av verksamheten inför 2019. Någon restaurangrörelse har inte drivits i
Svenska Hummerakademiens lokaler under 2018.
Styrelse under tidsperioden (valdes i samband med årsmötet 2018-05-27).
Ordinarie ledamöter
Per Wåhlin (ordförande), Hans Trulsson (kassör), Urban Gross, Ingvar Sjöstedt, Dick Almqvist, Malin
Skog, Åsa Persson.
Suppleanter
Carin Koch, Marcus Bertilsson, Ted Eriksson, Dan-Roger Harrysson.
Revisorer
Håkan Axelsson och Thomas Wahlberg.
Valberedning
Lars Fossum (sammankallande), Jim Kleveros och Omar Asgeirsson.
Styrelsemöten har genomförts enligt följande,
Styrelsen har sedan senaste årsmötet haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen
träffats vid skilda tillfällen för gemensamma åtgärder såsom städning, renovering och
omhändertagande av humrar.
2018-06-11:

Tema - konstituering, arbetsfördelning, bearbetning av första halvårets ekonomi,
summering av hyresgästavtal, fastighetens status, projektens status.

2018-07-03:

Tema - strukturering och komplettering av första halvårets ekonomi, förberedelser inför
förhandlingar med hyresgäst, förberedelser inför inventering av nödvändiga
förbättringsåtgärder i fastigheten.

2018-07-12

Tema - fastställande av aktuell status i Svenska Hummerakademiens ekonomi,
genomgång av aktuell status för projekten Hummer Bo Strand och
Hummeryngelutsättning, presentation av inventeringsresultat beträffande nödvändiga
förbättringsåtgärder på fastigheten.
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2018-09-09

Tema - aktuella aktiviteter beträffande guidning och hummersafaris, genomgång av
inkommen externt förslag om att driva restaurang i Hummerakademiens lokaler, aktuell
status i projekten med utgångspunkt från årets hummerpremiär.

2018-10-21

Tema – summering av årets guidningar och hummersafaris, aktuellt läge i
hyresgästförhandlingarna, avstämning av fastighetens underhålls- och förbättringsplan

2018-12-09

Tema – summering av årets hittillsvarande ekonomi och vilka kostnadsbeslut som
fattats av gamla styrelsen (jan - maj) respektive av nya styrelsen (jun - dec),
lägesrapport beträffande hyresgästförhandling, årets summering av projekten Hummer
Bo Strand (drivs i Svenska Hummerakademiens regi) och Hummeryngelutsättning
(drivs i Sotenäs kommuns regi, Svenska Hummerakademien är delaktig), överläggning
med representanter från valberedningen, upptakt till förnyelse och utveckling av
Svenska Hummerakademiens stadgar, struktur och tidsplan för bokslutsarbete.

2019-01-26

Tema – Info om pågående hyresförhandlingar samt godkännande av överlåtelse av
hyresavtal, information om projekten, genomgång av förslag till nya stadgar för
föreningen, förberedelser inför årsmötet.

Medlemmar
Under 2018 har 142 personer betalat medlemsavgiften på 100:- till sitt medlemskap i Svenska
Hummerakademien. I det närmaste har samtliga inbetalningar skett innan årsmötet 2018-05-27.
Tyvärr har många av de inbetalande medlemmarna inte angivit några kontaktuppgifter varför styrelsen
inte har haft något komplett medlemsregister för nödvändig digital kommunikation med alla
medlemmar.
Ekonomi
Styrelsen har gått igenom föreningens ekonomi och implementerat ett nytt ekonomistyrningssystem.
I samband med Svenska Hummerakademiens årsmöte 2019-04-22 finns balans- och resultaträkning
tillgängliga för närvarande medlemmar.

Fastigheten
Styrelsen har under verksamhetsåret utsett en fastighetsansvarig samt genomfört såväl förbättringar
som renoveringar. Bland annat har ny trall vid ingången lagts, taket reparerats på två ställen trappan
till balkongen på bryggan tagits bort och balkongen förstärkts. Trappan har tagits bort då den ej är
godkänd som utrymningsväg. Föreningens fastighetsansvarig har förhandlat med granne om att få
bygga ny trappa från andra våningen. I skrivande stund har inget beslut om ny trappa kunnat tas.

Hyresavtal
Föreningen hade tidigare två separata hyresavtal med Bella Gästis. Dessa löpte på olika tider.
Föreningen har förhandlat fram ett nytt avtal som ersätter tidigare avtal. Dessa avtal följer i princip
tidigare hyresavtal. Hyresgästen har begärt att få överlåta avtalet på nytt bolag vilket föreningen
godkänt under förutsättning att godtagbar säkerhet för hyra ställes.
Hummerkrogen i Hunnebostrand kommer att från och med sommaren 2019 driva skaldjurskrog i
Hummerakademiens lokaler. Hummerkrogen har, på egen bekostnad, påbörjat omfattande renovering
av den del av lokalerna som är avsedd för restaurang.

Stadgar
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Ett av styrelsens uppdrag under året var att revidera föreningens stadgar. Styrelsen har arbetat fram
ett förslag på nya stadgar som kommer att läggas fram under årsmötet.
Projekten
Projekt Hummer Bo Strand
Svenska Hummerakademien driver Projekt Hummer Bo Strand som skapar en utställning, om i första
hand hummer, men även andra skaldjur, ett hummerrev samt destinationsutvecklar Södra Grötö och
den omgivande skärgården i Sotenäs kommun. Projektet genomförs för att främja kunskap om
hummern och stärka dess livsbetingelser samt främja marin upplevelseturism.
Projekt Hummeryngelutsättning
Svenska Hummerakademien deltar i Sotenäs kommuns projekt Hummeryngelutsättning. Under
sommaren 2019 kommer cirka 250 månadsgamla humrar att sättas ut vid Södra Grötö hummerrev.
I samband med årsmötet 2019-04-22 ges ytterligare information, filmklipp och bilder från projekten
visas.

Slutord
Det är i samband med Svenska Hummerakademiens årsmöte 2019-04-22 en tid då mycket av allt
förberedelse- och förhandlingsarbete realiseras i verkligheten. Inför fortsättningen av 2019 är det nu
styrelsens förhoppning att vi under stabila former kan arbeta vidare med utvecklingen av Svenska
Hummerakademien.

Hunnebostrand den 13 april 2019

Styrelsen för Svenska Hummerakademien

Per Wåhlin
Ordförande
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