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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm i Göteborg, i närvaro av 41 ledamöter 

och inbjudna gäster onsdagen den 18 oktober 2017 med början klockan 1730. 

Till sammanträdet hade inbjudits gäster från Försvarsmakten, sjöfarts- och sjukvårdsin-

tresserade organisationer, Föreningen för Göteborgs Försvar samt medlemmar i Sjöoffi-

cerssällskapet i Göteborg. 

Sammanträdet avslutas med en gemensam middag på till en kostnad av 200 kronor (för-

rätt, huvudrätt, dessert, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. Som mötesordförande agerade Torsten 

Lindh i ordinarie ordförandes frånvaro. Av samma skäl agerade Sten Göthberg 

mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte i Stockholm har ordinarie ledamoten Sten 

Ingvar Nilsson avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från valsammanträdet 2017-09-27 i 

Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.  

 

§ 4 Sekreteraren orienterade kortfattat om arbetet med marinplanen. 

 

§ 5 Ordinarie ledamoten Esbjörn Hillberg tog upp frågan om att ta fram en KÖMS 

slips. 

 Ordinarie ledamoten Anders Olofsson orienterade kort om resultatet av den nylig-

en genomförda övningen Aurora. Resultatet och utvärderingen är mycket positivt 

med få uppenbara problem. Han var mycket nöjd med hur marinens olika förband 

har visat sina förmågor. Mycket positivt med de olika internationella enheterna. 

Samarbetet och samverkan mycket positivt och glädjande. 

 

§ 6 Sammanträdet ajournerades kort för att byta lokal och välkomna inbjudna gäster. 

 

§ 7 Sammanträdet återupptogs. Höll ordinarie ledamoten Patrik Norberg inträdesanfö-

rande under rubriken "Marin förmåga - balans och flexibilitet är grunden".  
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§ 8 Ordförande presenterade moderatorn Claes Berglund för att leda seminariet om 

miljö och framdrift i ett samarrangemang mellan vetenskapsgren III (maritim tek-

nik) och IV (sjöfart) under rubriken ”Dags för sjöfarten att växla drivmedel – men 

alternativen är många”.  

Den amerikanske marinattachén Captain (N) Elizabeth Thomas redovisade US 

Navy uppfattning i ärendet. 

 

§ 9 Sekreteraren orienterade att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 

29 november 2017 i Stockholm, kl. 17.30 på Sjöhistoriska museet. Öppet sam-

manträde med stadgeenliga förhandlingar, information och diskussion om alterna-

tiven för framtida anskaffningar av ytstridsfartyg.  

 

Sekreteraren orienterade att Kungl. Örlogsmannasällskapets 246.e Högtidssam-

manträde genomförs på Etnografiska museet i Stockholm den 15 november. Öppet 

sammanträde. Program: 16.30–17.00 Mottagning, klockan 17.00–18.45 Högtids-

sammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar 

över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen 

avslutas med högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet.  

 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet, 

 

Sten Göthberg 

 

Sten Göthberg 

Mötessekreterare 

 

 
 

 

 


