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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum ombord i S/S Marieholm (förtöjd vid maritima centret) i 

Göteborg i närvaro av 79 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 22 mars 

2017 med början klockan 1730.  

Till sammanträdet inbjöds gäster från Försvarsmakten, sjöfarts- och sjukvårdsin-

tresserade organisationer, Föreningen för Göteborgs Försvar samt medlemmar i 

Sjöofficerssällskapet i Göteborg. 

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

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

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2017-02-22 i Stock-

holm som med godkännande lades till handlingarna.  

 

§ 3 Orienterade ordförande om arbetet med marinplanen under OL Peter Bagers 

ledning, om genomfört möte med Marinchefen, det kommande extra sam-

manträdet den 2 maj med samtal med Försvarsministern Sr Peter Hultqvist 

samt om den kommande marinkonferensen den 29 juni. 

 

§ 4 Presenterade OL Sten Göthberg kort utdrag ur årsberättelse för vetenskaps-

gren IV samt orienterade om det pågående arbetet att kontakta ledamöter 

som inte har deltagit i våra aktiviteter under en tid. 

 

§ 5 Orienterade sekreteraren kort om KÖMS 250 års jubileum. Inbjöds ledamö-

terna att lämna förslag till genomförandet. 

 

§ 6 Inga övriga frågor anmäldes 

 

§ 7  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 ordina-

rie post till akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren 

på adress: secretary@koms.se 
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§ 8 Ajournerades sammanträdet kort för att välkomna inbjudna gäster till att 

åhöra seminariet om svensk katastrofmedicinsk beredskap med huvudtalare 

arméöverläkare Magnus Blimark. 

 

§ 9 Sammanträdet återupptogs. Ordförande presenterade moderatorn OL Chris-

ter Svensén för att leda seminariet om svensk katastrofmedicinsk beredskap. 

 

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 


