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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 16 april 2014 med början klockan 1730 i närva-
ro av 27 ledamöter i Försvarshögskolans lokaler Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sve-
rigesalen. 

I en paus under sammanträdet bjöd KÖMS på en öl och landgång samt efter samman-
trädet en middag för de internationella talarna i enligt med rådande praxis. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.  

 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2014-03-26 i Stockholm) som med 
godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Redovisade ordförande kortfattat budget och utfall för verksamhetsåret 2013. Re-
sultatet är ett mindre underskott som bl.a. beror på några fler seminarier än ur-
sprungligen planerat, scanning projektet av TiS samt något fler gäster på högtids-
sammanträdet än ursprungligen planerat. Ekonomin är dock i balans utan att sty-

relsen under året har behövt tära på kapitalet. Anm; Årsredovisningen har skick-
ats till samtliga svenska ledamöter samt utlagts på akademiens hemsida i enlighet 
med gällande stadgar. Inga önskemål om förtydliganden av ÅR framfördes av le-
damöterna. 

 Föredrog revisor Nils Eklund revisionsberättelsen för 2013 varvid samtliga reviso-
rer tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarfrihet för verksamhetsåret 2013.  

 Inför omröstningen informerade ordförande om att den möjlighet till poströstning 
gällande ansvarsfrihet som införts i de nya stadgarna inte medhunnits inför mötet 
varför denna kommer att genomföras i omedelbar anslutning till sammanträdet 
där de röstberättigade ledamöterna som ej närvarade på mötet den 16 april kom-
mer att ges möjlighet att avge sin röst och frågan om ansvarsfrihet slutligen av-
gjord då dessa röster räknats (prel. 15/5).  

 Närvarande röstberättigade ledamöter (25 stycken) röstade därefter enhälligt för 
att styrelsens skulle beviljas ansvarsfrihet. Ordförande tackade mötet. Resultatet 
av omröstningen kommer att delges ledamöterna i sommarbrev samt i nästkom-
mande nummer av TiS 

 

§ 4 Ordförande orienterade kortfattat om kommande seminarium ”Analys av För-
svarsberedningens rapport” den 10 juni på Kungl. Myntkabinettet samt att akade-
miens avser att delta i Almedalsveckan varvid planen är att ytterligare konkretise-
ra seminariet den 15 november 2013 samt artikeln i GP. Slutligen orienterade ord-
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förande om att vi har mottagit ett tackbrev från HM Drottningen för akademiens 
gåva i samband med hennes 70-års dag. 

 

§ 5 Inga övriga frågor framfördes. 

 
§ 6 Höll hedersledamoten Commodore Michiel Hijmans RNLN inträdesanförande 

med rubriken – ”Comprehensive Maritime Security in the European Union. Are 
we willing to pay the price?” Följde frågor och diskussion. 

 

§ 7 Höll korresponderande ledamoten Captain (N) Hugues Eudeline FRN (ret) inträ-
desanförande med rubriken – ”Indian ocean and Maritime terrorism”. Följde frå-
gor och diskussion. 

 
§ 8 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde (nomineringssammanträdet) 

genomförs i Karlskrona onsdagen den 27 augusti på Sjöofficersmässen. Stadgeen-
liga förhandlingar med beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 
2014 samt fastställande av vallistor. Hålls inträdesanförande av ordinarie ledamo-
ten Ola Alfredsson. 

 

§ 9 Sammanträdet förklarades för avslutat. 
 
 
Vid protokollet, 
 

 

Bo Rask 
Akademiens sekreterare 

 


