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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, i närvaro 

av 20 ledamöter onsdagen den 23 augusti 2017 med början klockan 1730. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en kostnad 

av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna.  

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna Mats Wigselius, 

Karl G Andersson, Håkan Berggren och Rune Berlin avlidit. Ordförande påkallade en 

stunds tystnad. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2017-05-17 i 

Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 4 Ordförande orienterade kortfattat om bakgrunden till beslutet att organisera marin-

konferensen och de hittills dragna erfarenheterna. Tidpunkten bör sannolikt förändras 

i övrigt genomgående positiva erfarenheter. Ordförande orienterade vidare om de po-

sitiva erfarenheterna av det extra sammanträdet med Försvarsministern Statsrådet Pe-

ter Hultqvist den 2 maj och avslutade med att orientera om resultatet av jakten på den 

försvunna konsten. Antalet saknade verk är nu nere på 17 av totalt 139 stycken. 

§ 5 Sekreteraren redovisade styrelsens analys av akademiens brist på kompetenser (sna-

rare behov av nya kompetenser) som vägledning vid inval 2017. 

§ 6 Ordförande orienterade om de diskussioner som förevarit mellan vissa ledamöter i 

den före detta stadgegruppen med anledning av styrelsens beslut att föreslå nomine-

ringssammanträdet att sju ordinarie ledamöter ska väljas in 2017.  

 Beslutet har kritiserats då det anses bryta mot akademiens beslut vid det ordinarie 

sammanträde den 12 december 2012. Protokollsutdrag ”I stadgeändringsförslagets § 

2 anges vidare att det totala antalet ordinarie ledamöter ej må överstiga 280. För att 

inte få ett totalstopp i inval av nya ordinarie ledamöter dvs. svenska medborgare un-

der ett antal år, vilket vore förödande i sig för akademien, kommer intill dess antal 

ordinarie ledamöter har nått nivån 280, det att kunna väljas in högst fyra (4) ordina-

rie ledamöter per år”. 

 Ordinarie ledamoten (OL) Hans Hedman framförde genom fullmakt från ordinarie 

ledamoten Göran Wallén, att Göran Wallén anser att det ovanstående beslutet fortsatt 

ska vara gällande med konsekvensen att endast fyra OL kan väljas in under 2017. 

 Följde lång diskussion där ordförande gav sin syn på det dilemma som beslutet den 

12 december 2012 har försatt styrelsen i genom att samtidigt överföra 62 tidigare kor-
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responderande ledamöter (KL) till ordinarie ledamöter. Anmärkning; vid beslutstid-

punkten hade akademien 262 OL det vill säga väl under det angivna antalet 280. Be-

slutet om överföring av KL gav ett direkt överskott av 57 OL. Styrelsen uppfattning 

är att nivån 280 ska intas i enlighet med stadgarnas 2 momentet § 2, men det måste 

vara styrelsen som år från år rekommenderar vid nomineringssammanträdet hur aka-

demien ska uppnå nivån 280. Styrande parametrar är härvid bland annat de årliga an-

talet avlidna, eventuellt avgångna av andra orsaker och antalet föreslagna till inval. 

Ordförande kommenterade även matematiken kring beräkningarna och avslutade 

med att redovisa att akademien i dagsläget uppgår till 311 OL. Således har vi nu ett 

överskott om 31 OL. 

 I den efterföljande diskussionen framförde OL Hans Hedman förslag om att styrelsen 

snarast skall verka för att beslutet från den 12 december 2012 skall upphävas och er-

sättas med ett målrelaterat beslut som till exempel kan ange att ”att styrelsen skall 

verka för att snarast nå målet om 280 OL” 

 Vidare föreslog OL Hans Hedman att styrelsen skulle få i uppdrag att undersöka möj-

ligheterna och förutsättningarna för att tidsbegränsa mandatperioden för OL. 

 Yrkade OL Mikael Brännvall att årets inval borde vara fem OL då nivån sju, kunde 

ge intrycket att det är enkelt att bli ledamot. 

 Ordförande konstaterade med detta yrkande att följande förslag förelåg: 

 7 OL - styrelsens förslag 

 5 OL - Mikael Brännvall yrkande 

 4 OL - Göran Wallén yrkande 

   Genomfördes omröstning om de respektive förslagen/yrkandena varvid nominerings-

sammanträdet beslutade att bifalla styrelsens förslag att det högsta antal kandidater 

att väljas in som ordinarie ledamöter 2017 ska vara sju (7).  

 Framförde OL Hans Hedman genom fullmakt att OL Göran Wallén reserverar sig 

mot beslutet. 

§ 7 Redovisades styrelsens förslag att en (1) föreslagen kandidat ska väljas in som korre-

sponderande ledamot 2017. Beslutade sammanträdet att bifalla styrelsens förslag att 

en (1) korresponderande ledamot ska väljas in under 2017. 

§ 8 Redovisade sekreteraren förslag till valsedlar för OL och KL i alfabetisk ordning för 

de till inval föreslagna kandidaterna. Anmärkning; Styrelsens förslag har skickats ut 

i juni tillsammans med ordförandes sommarbrev. Beslutade sammanträdet att fast-

ställa styrelsens förslag till valsedlar. 

§ 9 Redovisade valberedningens ordförande OL Per-Anders Emilson, valberedningens 

arbetsformer och processer samt förslag (även presentation och framläggande av 

eventuella motförslag) till val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revi-

sorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2017 – 

2018. Anmärkning; Valberedningens förslag har skickats ut i juni tillsammans med 

ordförandes sommarbrev. Anmäldes att några motförslag inte har inkommit till vare 

sig valberedningen eller styrelsen. 
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§ 10 Beslutades om valsedel för val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och 

revisorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2017 – 2018 i en-

lighet med valberedningens förslag. 

 Ajournerades mötet kort för att bjuda in ett antal gäster. 

§ 11 Höll ordinarie ledamoten Håkan Lindberg inträdesanförande under rubriken - "Ut-

vecklingen av den marina underrättelsetjänsten, små steg men i rätt riktning".  

§ 12 Orienterade ordinarie ledamoten generalmajor Bengt Andersson om Försvarsmaktens 

övning Aurora.  

§ 13 Orienterade direktör Tony Michaelsen Stena Line, om den positiva utvecklingen av 

sjöförbindelserna till Polen och Baltikum. 

§ 14 Gav sekreteraren kort information om KÖMS 250 års jubileum och inbjöd ledamö-

terna att lämna förslag till genomförandet. 

§ 15 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 16 Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 

27 september 2017 klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet sam-

manträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, val-

beredning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöning-

ar). Inträdesanförande av Jonas Hård af Segerstad. Försvarsberedningens huvudsekre-

terare Tommy Åkesson orienterar om beredningens arbete och tidiga slutsatser.  

§ 17 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


