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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen
den 20 februari 2013 med början klockan 1730 i närvaro av 22 ledamöter. Vid
sammanträdets öppna del deltog 79 medlemmar ur föreningarna WISTA och Göta
Älvklubben och Föreningen för Göteborgs Försvar samt regionala representanter
för Sveriges Redareförening, Sjöfartsforum och Sveriges Skeppsmäklareförening
till gemensam paneldebatt.
Sammanträdet avslutades med gemensam middag i Sjöräddningssällskapets lokaler.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från det ordinarie sammanträdet den 21 januari 2013 i Karlskrona.

§3

Orienterade ordföranden om den genomförda stadgeöversynen och hur det
fortsatta arbetet med stadgarna fortgår. Dessutom gavs en redogörelse över
bokslutet avseende 2012 samt budget för 2013. Ordföranden redovisade vidare i huvuddrag den genomförda verksamheten under 2012 samt planerad
verksamhet för 2013.

§4

Övriga frågor. HL Herman Fältström erinrade om konsekvenserna av 1996
och 1997 års försvarsbeslut och vilken bäring dessa beslut har på FM och då
i synnerhet på Marinens situation idag.
HL Herman Fältström föreslog att den nyss genomförda utredningen om
Maritim Samverkan bör i någon form behandlas under årets Almedalsvecka.
Ordföranden erinrade om att samtliga remissvar avseende utredningen begärts från Försvarsdepartementet och kommer att i någon form behandlas
inom KÖMS.

§5

Ajournerades det slutna mötet.

§6

Återupptogs mötet. Höll ordinarie ledamoten Anna Risfelt-Hammargren
inträdesanförande med rubriken - Slaget om vattenkraften – och vikten av
en samordnad strategi.
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§7

Genomfördes en paneldebatt under rubriken Sjöfart, samförstånd och en
näring i omvandling. Debattinlägg av Dan Sten Olsson, koncernchef Stena
samt vice ordförande I Sveriges Redareförening, Anna Hammargren, VD i
Sjöfartsforum, riksdagsledamoten Lars Tysklind (FP) och Magnus Kårestedt, VD i Göteborgs Hamn samt styrelseledamot i Sveriges Hamnar. Moderator: Berit Blomqvist, VD i Sveriges Skeppsmäklareförening. Fri diskussion.

§8

Orienterades om att nästa sammanträde genomförs i Stockholm på Kastellet
den 27 mars. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Kenneth Raun. Orientering om planeringsläget i Försvarsmakten av OL Stefan Larsson. Diskussion.

§9

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Sten Göthberg
Mötessekreterare
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