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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet äger rum måndagen den 21 januari 2013 med början klockan 1730
i närvaro av 26 ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona.
Vid sammanträdets öppna del deltog 41 i övrigt marint intresserade i Karlskrona
bl a ur de marina förbanden och Kockums AB.
Sammanträdet avslutas med gemensam middag på Sjöofficersmässen.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklaras för öppnat.

§2

Meddelas att sedan föregående sammanträde har Hedersledamoten Bengt
Rasin (851), Ordinarie ledamot Tomas Öhrwall (1130) samt Korresponderande ledamöterna Carl Gustav Jennergren (1001) och Sven Nordenhem
(1002) avlidit. De avlidna hedrades med en tyst minut.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från den 12 december 2012 i
Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterar om styrelsens fortsatta handläggning av stadgeöversynen, årets verksamhetsplan samt utvecklingen av och finansieringen av
biblioteksverksamheten. Vidare informerades om att platsen för 2013 Högtidssammanträde kommer att vara Sjöhistoriska Museet i Stockholm

§5

Inga övriga frågor framfördes.

§6

Informerade ordinarie ledamot Hans Hedman att projektet Baltic Science
Maritime Park avser att genomföra ett seminarium med rubriken Östersjön
världens säkraste hav. Inbjudan med mer detaljer kommer inom kort att utskickas. Inbjudan kommer att även riktas till KÖMS.

§6

Slutet möte ajourneras.

§7

Sammanträdet återupptas. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten kommendör Magnus Jönsson med rubriken - Möjligheter och utmaningar för
Sjöstridsförbanden.
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§8
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Genomfördes en marindebatt som tog sitt avstamp från tre artiklar från tidigare extranummer av TiS. Inledningsvis presenterade debattörerna Sarah
Linn Håkansson, Daniel Eklund och Henrik Mandeus kortfattat sina artiklar.
De rubricerade ämnena;
- Hur får vi våra sjömän att stanna?
- Taktik eller stridsteknik, vad är vad och vad utbildar vi i?
- Vägskäl för sjö- och ytstriden.
Den efterföljande debatten var livlig och visade på att valet av ämnen varit
riktigt. Många av artikelförfattarnas framställda förslag till lösningar på redovisade frågeställningar rönte stort intresse och många debattörers bifall.

§9

Orienteras att nästa sammanträde genomförs i Göteborg den 20 februari kl
1730 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. Inträdesanförande av
ordinarie ledamoten Anna Risfelt-Hammargren. Diskussion om sjöfartens
framtidsfrågor under rubriken - Vattenvägar, sjöfart och en näring i omvandling.

§ 10 Sammanträdet förklaras för avslutat.

Herman Håkansson
Akademiens biträdande sekreterare
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