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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum måndagen den 20 januari 2014 med början klockan 1730 
för ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 
39 ledamöter och inbjudna gäster. 

Till sammanträdet med start klockan 1800 har inbjudits marint intresserade för 
en gemensam marin diskussion. 

Sammanträdet avslutades med en enklare gemensam middag på Sjöofficersmäs-
sen till en kostnad av 125 kronor för KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat med OL Sten Swedlund som ordfö-
rande. 

 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2013-12-11 i 
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Ordförande orienterar. Orienterades i korthet om vad ordinarie ordförande 
skriver i sitt brev till ledamöterna i KÖMS. Noterades särskilt att ordförande 
Thomas Engevall meddelar att han inte ställer upp för omval. 

 

§ 4 Informerades om att Andreas Nilsson vid Sjöstridsskolan som stödjer 
KÖMS bibliotek drabbats av sorg vilket kan medföra en nergång i service 
kommande tid. 

 

§ 5 Slutet möte ajournerades.  

 

§ 6 Mötet återupptogs. 

 

§ 7 Överlämnades akademiens medalj i silver samt diplom till Fru Lisbeth 
Thorsén i enlighet med beslut fattat vid valsammanträdet 2013. 

 Vid valsammanträdet hösten 2013, beslutades att tilldela Fru Lisbeth Thor-
sén tilldelas akademiens medalj i silver. 

Motiv 

Under Lisbeth Thorsén period som professionell bibliotekarie har KÖMS bibliotek utveck-

lats i enlighet med den vision som den tidigare biblioteksgruppen föreslog, dvs. att utveckla 

biblioteket till ett modernt forskningsbibliotek. Böcker och övriga samlingar har inventerats, 
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katalogiserats och gjorts tillgängliga i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Forsk-

ningsfrågor har besvarats på ett professionellt sätt och KÖMS bibliotek har gjorts allmänt 

känt.  

 

§ 8 Höll OL Tomas Martinsson inträdesanförande med rubriken - "Att utbilda 
målvakter - rätt utbildning för rätt arena”. Inträdesanförandet följdes av 
frågestund. 

 

§ 9 Genomfördes en marin diskussion där förvaltare Håkan Lindberg inledde 
med att tala om behovet av tillfälligt tjänstgörande personal och hur ett kon-
cept med reservpersonal skulle kunna se ut i marinen. 

 

§ 10 Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Göteborg den 19 februari 
klockan 1730 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. 

 
 Orienterades om vikten av att ledamöter inkommer med förslag till inval av 

nya ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. 
Skriftligt förslag ska vara undertecknat av minst tre ledamöter och ska inne-
hålla en motivering till invalsförslaget. 

 

§ 11 Tackade mötesordförande för den aktiva diskussionen och sammanträdet 
förklarades för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

 
Per-Ola Johansson 
Mötessekreterare 


