
 
 

 
Välkommen på musselseminarium och VCO:s årsmöte den 12 juni 2018 
 

Tid:  Tisdag den 12 juni  10:00 -14:00  Seminarium Musselodling i Östersjön 
12:00 -13:00  Årsmöte Vattenbrukscentrum Ost inkl. lunch 
14:00 -17:00  Studiebesök på VCO:s musselodling  

  
Plats:  Mons skärgårdsby, Övre Lagnö Mon 1, 614 98 Sankt ANNA,  
                    Hitta hit - klicka på länken:  http://skargardsbyn.se/hitta/  
 
Anmälan: Senast 1 juni till Jason Bailey, epost: jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se  

Meddela vilka delar av programmet du vill delta i. Ange också eventuella önskemål om 
specialkost. Båten för studiebesöket tar max. 50 personer så först till kvarn gäller. 

 
Handlingar: Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med 4 juni och beställs per mail från 

Jason Bailey.  
 
Program:  

09:30    Kaffe och smörgås 
10:00  Seminarium Musselodling i Östersjön, se bifogat program nedan. 
12:00  Årsmöte VCO inkl lunch. 
13:00    forts. Seminarium Musselodling i Östersjön  
14:00  Studiebesök VCO musselodling  
Ca 17:00   Åter Mon                     

 

 
ÅRSMÖTE - DAGORDNING 

1. Årsmötets öppnande  

2. Val av ordförande och protokollförare  

3. Fastställande av röstlängd  

4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll  

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna  

6. Fastställande av dagordning  

7. Föredragning av verksamhetsberättelse  

8. Fastställelse av resultat och balansräkning  

9. Föredragning och fastställelse av verksamhetsplan  

10. Föredragning av revisorns berättelse  

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Fastställande av medlemsavgifter  

13. Val av ordförande  

14. Val av övriga ledamöter  

15. Val av suppleanter  

16. Val av valberedning  

17. Val av revisor  

18. Övriga frågor  

19. Årsmötets avslutande  

 

Välkomna! 

http://vattenbrukscentrumost.se/
http://skargardsbyn.se/hitta/
mailto:jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se


 
 

 
 
Musselodling i Östersjön  
 
Den 12 juni arrangerar Region Östergötland tillsammans med Vattenbrukscentrum Ost ett spännande om 
musselodling i Östersjön. Arrangemanget riktar sig till politiker och tjänstemän i kustkommuner och regioner, 
samt andra intresserade aktörer.  
 
Dagen ger en insikt kring den tekniska utvecklingen inom musselodling i Östersjön och potentialen kring blå 
fångstgrödor som ett sätt att minska övergödning. Vi kommer också se framtida affärsmodeller som växer 
fram i Östersjöområdet kring musselodling och hur musselodling kan skapa arbetstillfällen i skärgården. 
Dagen avslutas med en möjlighet att besöka Vattenbrukscentrum Ost musselodling utanför Mon. 
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