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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, i närvaro av 48 ledamöter och inbjudna gäster måndagen den 23 januari 2017 med början
klockan 1730. Media i Blekinge hade inbjudits att delta.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en kostnad av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte har OL Rolf Öhman, OL Bertil Stjernfelt
och HL Peter Tamm avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§3

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2016-11-30 i
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om att akademien har yttrat sig till regeringen om vindkraftparken i Hanöbukten, skickat ett genmäle till Johanne Hildebrands artikel i
SvD om förhandslagring samt att ordförande har deltagit i Folk och Försvar Rikskonferens i Sälen. Konferensen behandlade flera av akademiens frågor.

§5

Höll ordinarie ledamoten Mats Agnéus inträdesanförande av under rubriken "Mjukt och hårt - då får motståndaren det svårt. Specialförband och minor kommer fällas från ubåt HTM Gotland och A 26". Följde lång frågestund.

§6

Orienterade Jörgen Elfving FHS om den ryska militära utvecklingen. Följde lång
frågestund.

§7

Orienterade Kommendören för Finlands Marin viceamiral Veijo Taipalus och Marinchefen konteramiral Jens Nykvist om det svensk – finska militära samarbetet.
Följde lång frågestund.

§8

Orienterade ordförande kort om nuvarande idéer för KÖMS 250 års jubileum.
Ordförande inbjöd ledamöterna att lämna förslag till genomförandet.
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§9
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Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 10 Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 22 februari 2017 klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde
med stadgeenliga förhandlingar. Mr. Alaistair Finlan FHS orienterar om hybridkrigföring. ‘The Challenge of Special Operations in Contemporary Warfare’. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Linda Johansson under rubriken - "Får en
robot döda? Filosofiska aspekter på militära autonoma system". Anförande av OL
Anders Olovsson under rubriken - Svensk säkerhetspolitik i oroliga tider – några
reflektioner från UD:s militärrådgivare.
Vidare att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1
april. Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara undertecknade av
minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress: secretary@koms.se
§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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