Svenska Räkakademien, årsmöte 2022-03-25,
Dagordning.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justerare som jämte ordförande justera protokollet.
4. Mötets behöriga utlysande.

5. Verksamhetsberättelse.
6. Förvaltningsberättelse/ekonomisk

redovisning.

7. Revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av styrelseledamöter för de som står i tur att avgå.
11. Val av revisorer.
12. Val av valberedning.
13. Fastställelse medlemsavgift.
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022.
15. Övriga frågor. Motion från styrelsen avseende stadgeändring om annonsering i
media. Nuvarande stadga ska det annonseras i STNB.Nytt förslag: att annonsera i
för tillfället lämplig media.
16. Mötets avslutande.

Svenska Räkakademien verksamhetsberättelse

2020 och 2021.

Styrelse för 2020: Thomas Eriksson, Ulla Johansson, Claes Nabrink, Rune Nilsen, Ragnhild
Wahlqvist, China Persson, Ulf Redemo.
Styrelse för 2021: Anette Andersson har ersatt Ragnhlld Wahlqvist , i övrigt ingen ändring.
Är 2020 och 2021 har präglats av pandemin och därför ej fallit ut som tänkt.
Vi har haft 6 styrelsemöten

under 2020 och 2021. Med anledning av alla restriktioner

under

pandemin såg vi ingen möjlighet att hålla årsmöte 2021.

I samråd med köpmannaföreningen
på något sätt. Den traditionella

diskuterade vi om möjligheten

räkfrukosten

att anordna Räkans dag

på Plagen kunde av förklariga skäl ej

genomföras.
Räkans dag 2021 ordnades en tävling mellan 7 resturanger om vem som kunde göra den
godaste räkmackan. En jury bestående
Wedin, Ingemar Nordström

av representanter

och räkakademien,

på torget.

Pfren, Gostases,

var Backlunds.

Bengt

Gunilla Hansson, China Persson samt från

kommunen, Äsa Torstensson provsmakade delikatesserna

(Je deltaganderestaurangerna

från köpmannaföreningen,

rest. Hamnen, Laholmens

fisk, Ekenäs pensionat samt Golfkrogen.
När juryn provsmakat alla mackorna mätta och belåtna kom det svåra att kora den bästa.
Det var inte enkelt då alla smakade mycket bra men efter överläggningar

inom juryn enades

man om att utse Backlunds till segrare.

I september ordnades en höstutflykt till Furholmen där Kust Event dukat upp för en fin
räkbuffe. Ett lämpligt vin till räkor skulle utses och flest röster fick Ruppertsberger

Imperial

Riesling årgång 2019. Mätta och belåtna återvände vi till fastlandet tidig kväll.
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SVENSKARÄKAKADEMIEN
RESULTATRAPPORT

2021
0101-1231

2020
0101-1231

Intäkter
Arrangemang
Medlemsintäkter
Medlemsintäkter

34381
15200
kommande år

Företagsmedlemmar

Kostnader
Arrangemang
Annonsering
Datatjänster jhemsida
Reklam,info om räkan
Övriga kostnader
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Revisionsberättelse

Till årsmötet iSvenska Räkakademien

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna iSvenska Räkakademien
för år 2021.
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts ienlighet med god revisionssed iSverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen tör att i rimlig grad försäkra oss om att
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår revision innefattar
att granska underlagen för belopp och annan information iräkenskaperna.
Redovisningen har upprättats i enlighet med godrevisionssed, varför vi
tillstyrker att;
- resultat och balansräkningen fastställs
-styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Strömstad 2022-03-02
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Verksamhetsplan för 2022,

Svenska Räkakademien.

Styrelsen skall efter godkännande på årsmötet 2022-03-25 arbeta för att uppnå
följande.
1. Akademiens övergripande syfte är att ta vara på räkans alla kvaliteer.
2. Sprida kunskap och kännedom om räkans betydelse.
3. Samarbeta med fiskare, forskare, krögare och turistnäringen.
4. Främja intresse för att öka kunskapen om räkans livsbetingelser, utbredning och
fångstbestämmelser.
5. Fortsättningsvis arbeta för att räkan skat! vara varumärket för Strömstad.
6. Medlemskommunikationer

utvecklas genom samarbete med Föreningsnavet.

7. Facebook utvecklas tör medlemskommunikation.
8. Medlemsavgift 2022 föreslås bli 100 sek.
-9.Aktiviteter202i2:
- Det planeras för 3 styrelsemöten. 3/5, 14/6, 9/8.
- Vårutflykt 2022-05-21.
- Räkans Dag 2022-07-16, i samarbete med köpmannaföreningen
- Höstutflykt 2022-09-03.
Ovanstående med reservation för ev. pandemirestriktioner.

