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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastell-
holmen i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster. 

Sammanträdet avslutades med gemensam middag i restaurang m/s Segelkronan 
till en kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.    

 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (ordinarie sammanträde 
2013-10-30 i Karlskrona och högtidssammanträdet 2013-11-15 i Stock-
holm) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Orienterade ordförande kort om bakgrunden till dagens marina diskussion. 
Serien diskussioner började i december 2012, följdes av diskussionen i april 
på FHS och avslutas idag. Diskussionsserien ska förbereda ledamöterna för 
nästa års aktiviteter. Försvarsberedningen lämnar sin slutrapport i mars, det 
genomförs riksdagsval samt att ett nytt försvarsbeslut fattas sannolikt i juni 
2015, varför KÖMS måste vara fortsatt aktiva i debatten. 

 Ordförande orienterade vidare om det utsända brevet till ledamöterna med 
fördelning till vetenskapsgrenar. Det är styrelsens inriktning som redovisas i 
brevet, men om någon ledamot inte är tillfreds med fördelningen så genom-
förs byte efter kontakt med sekreteraren. 

 Ordförande orienterade om att styrelsen har hållit konstituerande styrelse-
möte för det kommande verksamhetsåret och att respektive ansvarig för ve-
tenskapsgrenarna inom styrelsen inom kort kommer att kontakta ledamöter-
na i sin vetenskapsgren rörande de kommande arbetsuppgifterna inom re-
spektive vetenskapsgren. 

 Slutligen meddelade ordförande att TiS kommer att ligga i brevlådan för jul. 

 

§ 4 Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes. 

  

§ 5 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde genomförs måndagen den 20 
januari klockan 1730 på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Programmet om-
fattar stadgeenliga förhandlingar och inträdesanförande av OL Tomas Mar-
tinsson. Därefter genomförs diskussion i aktuella marina frågor. 
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§ 6 Förklarades det slutna sammanträdet för avslutat. 

 

§ 7 Gavs en information från och genomfördes diskussion med huvudsekretera-
ren i försvarsberedningen Tommy Åkesson, generalmajor Dennis Gyllen-
sporre HKV och OL Stefan Larsson. Moderator var OL Anders Enström. 

 

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


