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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 26 mars 2014 med början klockan 1730 i Stock-
holm på Kastellet i närvaro av 37 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 de ordinarie ledamöterna Hans G 
Frisk och Nils Dellgren avlidit. Ordförande lyste frid över deras minne. 

 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2013-02-20 i Göteborg) som med 
godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Orienterade ordförande bl.a. om att KÖMS medalj ”uppgraderats” till kategorin ”Öv-
riga Officiella Medaljer” samt att samtliga valörer (guld, silver och brons) nu tydligt 
har bärandetillstånd till uniform. Vidare uppmanade ordförande ledamöterna att in-
komma med invalsförslag gällande nya ledamöter. Ordförande fortsatte med att be-
rättade att årsredovisningen 2013 har skickats ut till samtliga ledamöter. Vidare ori-
enterades om genomfört Arktis-seminarium med Folk och Försvar den 5 mars och 
om Ukraina-seminariet den 14 mars. Ordförande uttryckte därvid sitt särskilda tack 
till Kristian Gerner och Christian Allerman. Ordförande orienterade även om kom-
mande seminarium ”Analys av Försvarsberedningens Rapport” den 10 juni. Avslut-
ningsvis gav ordförande ordet till sammankallande i valberedningen, Per-Anders 
Emilson som orienterande om valberedningens arbete samt former för nomineringar 
till sällskapets befattningar. 

 

§ 5 Inga övriga frågor framfördes. 

 
§ 6 Höll korresponderande ledamoten Kenneth Gustafsson inträdesanförande med rubri-

ken – ”Åland 1940 – demilitarisering under sovjetisk kontroll”. Följde frågor och 
diskussion. 

 

§ 7 Höll ordinarie ledamoten Mårten Granberg anförande med rubriken – ”Folkförank-
ring – Hur nå ut med marina budskap i en komplex mediavärld? Anförandet var en 
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repetition av inträdesanförandet från den 20 februari i Göteborg. Följde frågor och 
diskussion. 

 
§ 8 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde genomförs i Stockholm på För-

svarshögskolan den 16 april med början kl 1730. På agendan står stadgeenliga för-
handlingar (revisionsberättelse för 2013 och beviljande av ansvarsfrihet för styrel-
sen). Hålls inträdesanföranden av hedersledamoten Commodore Michiel Hijmans 
(RNLN) och korresponderande ledamoten Captain (N) Hugues Eudeline (FRN). 

 

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


