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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 66 ledamö-

ter och inbjudna gäster onsdagen den 22 februari 2017 med början klockan 1730.  

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på till en kostnad av 200 kronor 

(förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde i Karlskrona 2017-01-23, har OL 

Bengt Odin avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

 

§ 3 Föredrogs protokoll från föregående sammanträde 2017-01-23 i Karlskrona som 

med godkännande lades till handlingarna.  

 

§ 4 Utdelades akademiens medalj i silver till OL kommendören av 1.graden Ulf Ed-

man (anmärkning Ulf Edman kunde inte delta vid högtidssammanträdet i Göte-

borg då medaljen skulle ha deltas ut). 

 Motiveringen lyder: OL Ulf Edman tilldelas akademiens medalj i silver för hans 

långvariga ekonomiska stöd och uppmuntran till akademiens verksamhet. Detta 

stöd i form av kontorslokal och sammanträdeslokaler till ett mycket facilt pris är 

mycket uppskattat, utomordentligt värdefullt samt förenklar på ett påtagligt sätt 

akademiens arbete. 

 

§ 5 Höll professor Alaistair Finlan vid FHS anförande om hybridkrigföring under ru-

briken ”The Challenge of Special Operations in Contemporary Warfare”. Anfö-

randet hölls på engelska. Följde lång frågestund. 

 

§ 6 Höll OL Linda Johansson inträdesanförande under rubriken - "Får en robot döda? 

Filosofiska aspekter på militära autonoma system". Följde lång frågestund. Linda 

Johansson tilldelades invalsdiplom. 

 

§ 7 Höll OL Anders Olovsson anförande under rubriken – ”Svensk säkerhetspolitik i 

oroliga tider – några reflektioner från UD:s militärrådgivare”. Följde lång fråge-

stund. 
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§ 8 Gav sekreteraren en kort information om KÖMS 250 års jubileum. Inbjöds leda-

möterna att lämna förslag till genomförandet. 

 

§ 9 Övriga frågor. Anmälde OL Magnus Haglund att Folk och Försvar avser att i höst 

genomföra ett seminarium om samhällssäkerhet. Haglund föreslog att KÖMS ska 

delta. Vidare anmäldes det historiska seminariet i mars månad om sjöfart i krig vid 

Åbo universitet. Haglund hoppades att det skulle kunna rendera i en artikel i TiS. 

 Anmälde OL Staffan Kvarnström att EU projektet Marsuno har avrapporterat sitt 

arbete om säkerhet och sjöövervakning till EU. Ärendet handläggs i regerings-

kansliet av näringsdepartementet. 

 

§ 10 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 

22 mars 2017 kl. 17.30 i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde. 

Stadgeenliga förhandlingar och seminarium om svensk katastrofmedicinsk bered-

skap med huvudtalare arméöverläkare Magnus Blimark. OL Sten Göthberg pre-

senterar årsberättelse inom vetenskapsgren IV. 

 

 Vidare orienterade sekreteraren 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: secre-

tary@koms.se 

 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 
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