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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 april 2013 i Försvarshögskolans lokaler 
i närvaro av 62 ledamöter.  

Sammanträdet avslutades med gemensam middag i restaurang Propellern till en 
kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.  

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL Lars Werner och KL 
Lennart Kihlberg avlidit.  

 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2013-03-27 i Stockholm) 
som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Förklarade kassaförvaltaren kort det ekonomiska utfallet i årsredovisningen 
för 2012. Redovisade OL och akademiens revisor Sven Rudberg revisions-

berättelsen för 2012. Beslutade mötet att fastställa årsredovisning med för-

valtningsberättelse. Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012. 

 

§ 5 Övriga frågor. Gav ordförande en kort orientering hur de nya stadgarna ska 
implementeras i verksamheten. Akademien arbetar med hypotesen att stad-
garna, senast kring midsommar, fastställs av regeringen eller att regeringen 
beslutar att akademien i fortsättningen ska själva besluta om stadgar. Under 
förutsättning att denna tidsplan håller, kommer samtliga val inom akademi-
en (även inkluderande ordförande, vice ordförande samt sekreterare) att äga 
rum vid valsammanträdet i september. 

 Gav valberedningens ordförande OL Per-Anders Emilson en kort orientering 
hur valberedningen har valt att arbeta med anledning av de kommande nya 
stadgarna och den minskning av antalet vetenskapsgrenar som är föreslaget 
samt vilka poster som erfordrar ny- eller omval. Valberedningen är väl för-
beredd att verka enligt de nya stadgarna.  

 Ordförande orienterade vidare om att styrelsen har valt att följa HL Nord-
beck förslag att genomföra ett seminarium om behoven av skydd mot de 
mjuka angreppsformerna t ex handelsblockad, oljeembargo, störningar i rå-
varuflödena med anledning av ”just in time” processerna inom industrin. 
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Ordförande meddelade att ett sådant seminarium planeras samma dag som 
högtidssammanträdet den 15 november. 

 Ordförande avslutade orienteringarna med att återberätta syftet med dagens 
sammanträde som ingår i den ”trilogi” som började med kunskapsuppbygg-
naden den 27 mars, dagens sammanträde och det seminarium som planeras i 
maj. 

 

§ 6 Höll marininspektören Kam Jan Thörnqvist ett anförande om sin syn på 
läget för marinen i de underlag Försvarsmakten har lämnat till regeringen 
och de vägvalsfrågor han ser för Marinen. 

 

§ 7 Genomfördes en debatt syftande till en analys av det försvarspolitiska läget. 

 

§ 8 Diskuterades möjliga åtgärder att kunna påverka läget i försvarsdebatten 
och de beslutsfattare som har att fatta det kommande försvarsbeslutet. De 
huvudförslag som framlades återfinns i bilaga vilken kommer att översändas 
till akademiens ledamöter per post. 

 

§ 9 Orienterades om att nästa sammanträde genomförs i Göteborg i Sjörädd-
ningssällskapets lokaler i Långedrag den 21 augusti med början kl 1730. 
Stadgeenliga förhandlingar med bl.a. beslut om högsta antal ledamöter som 
får väljas in under 2013 och fastställande av vallistor). Kl 1830 seminarium 
om Arktis inkluderande inträdesanförande av OL Martin Jakobsson. 

 

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


