
 
 

 
Välkommen på studiebesök på Gårdsfisk och VCO:s årsmöte den 
14 juni 2019 
 
Tid:  Fredag den 14 juni  11:30 -13:00  Presentation och studiebesök Gårdsfisk 

13:00 -14:30  Årsmöte Vattenbrukscentrum Ost inkl. lunch 
  
Plats:  Gårdsfisk, Rävshultsvägen 390, Tollarp  
                      
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. Studiebesöket tar max. 20 personer så först till kvarn gäller. Gemensam transport 
från Kristianstad C till Gårdsfisk kan ordnas av VCO. Ange i anmälan om du är intresserad av 
samåkning. 

 
Handlingar: Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga från och med 7 juni och beställs per mail från 

Jason Bailey.  
 
Program:  

11:30    Presentation och studiebesök Gårdsfisk 
13:00  Lunch inklusive Årsmöte Vattenbrukscentrum Ost  
14:30  Återresa Kristianstad  

 
 
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! 



 
 

 
Om Gårdsfisk 
Marinbiologen Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles, civilingenjör med inriktning mot teknisk 
vattenresurshantering, träffades 2009 i ett projekt om urban fisk- och växtodling. Tillsammans köpte de en 
gård i Skåne som sedan länge varit ur bruk. Där har de byggt upp ett integrerat lant -och vattenbruk – 
Gårdsfisk – ett koncept som är skalbart och kan införas i aktiva jordbruk. Deras mål är att producera hållbar 
fisk i stor skala. 
 
”Gårdsfisk är precis vad det låter som - jättebra fisk från svenska gårdar. Jättebra i vår värld betyder jättegod 
och med jättelåg miljöpåverkan - så att vi kan äta fisk även i framtiden. Hur hänger det här ihop? Ja, varför 
föder vi inte upp fisk i kassar ute till havs? Eller varför har vi inte en fiskebåt med en trål? Kanske uppstår det 
också frågor när vi berättar att det är varmvattenlevande sötvattensfiskar. Ja, varför föder vi inte upp 
inhemska arter?  
 
Våra fiskar är bra på många sätt. Goda. Enkla att tillaga. Låg miljöpåverkan. Det är de krav vi ställer på den 
fisk som vi ska föda upp.” 
 
Hos Gårdsfisk odlas två varmvattens-fiskarter, Tilapia och Clarias, i recirkulerande akvatiska system (RAS). 
 
För mer information: https://www.gardsfisk.se/  


