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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 27 mars 2013 i Stockholm på Kastellet i
närvaro av 39 ledamöter.
Sammanträdet avslutades med gemensam middag på m/s Segelkronan till en
kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamöterna
Lennart Lindgren och Åke Svedelius avlidit.

§3

Orienterade ordförande kort om det långsiktiga syftet med dagens information om läget i FM, mötet med marininspektören den 24 april samt det eventuella miniseminariet senare i vår.

§4

Sekreteraren föredrog föregående sammanträdesprotokoll (2013-02-20 i
Göteborg) som med godkännande lades till handlingarna.

§5

Ordförande orienterade bl. a om fortsatt handläggning av stadgeöversynen.
Vidare att årsredovisningen kommer att sändas till ledamöterna i närtid att
KÖMS ekonomi är fortsatt god samt en kort orientering om planerad verksamhet för 2013. Ordförande berättade om mötet med generalsekreteraren
för Folk och Försvar, om beslutet att hålla ett seminarium om Arktis i höst.
Ordförande avslutade orienteringarna med att i allmänna ordalag berätta om
de två fonder, biblioteks- och TiS-fonden som kommer att startas upp i närtid. Ledamoten Hans Corell berättade som kommentar till Arktisseminariet
att han har många goda kontakter med kunskaper om Arktis.

§6

Övriga frågor. Ledamoten Peter Nordbeck ansåg att akademien i den kommande försvarsdebatten skulle framföra behovet av skydd mot de mjuka angreppsformerna t ex handelsblockad, oljeembargo, störningar i råvaruflödena med anledning av ”just in time” processerna inom industrin. Nordbeck
ansåg att vi är sårbarare än tidigare när ÖCB bl.a. ägnade sig åt råvarulagring. Nordbeck föreslog att ett av de planerade seminarierna skulle kunna ha
frågan som huvudämne. Ledamöterna Magnus Haglund och Niklas Granholm stödde den framförda uppfattningen.
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§7

Höll ledamoten Kenneth Raun inträdesanförande med rubriken - "Behövs
Chiefen? - Funderingar kring den tekniska tjänsten ombord".

§8

Höll ledamoten Stefan Larsson en kort orientering om läget i Försvarsplaneringen syftande till att förbereda ledamöterna inför diskussionen under det
ordinarie sammanträdet den 24 april.

§9

Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde genomförs i Stockholm
på Försvarshögskolan den 24 april med början kl 1730. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2012 och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen). Anförande av Marininspektören och intern debatt syftande till en
analys av det försvarspolitiska läget och beslut om akademiens fortsatta
agerande.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Sid 2

