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Kallelse till ordinarie sammanträde – Ändring av tid 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde (nomine-
ringssammanträdet) i Karlskrona. Sammanträdet äger rum onsdagen den 20 augusti 
2014 i Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 med början klockan 1730. 

 

Ärenden 

Stadgeenliga förhandlingar innefattande: 

Styrelsens redovisning av akademiens brist på kompetenser som vägledning vid inval 2014 

Beslut om högsta antal föreslagna att väljas in som OL och KL 

Information om vallistor i alfabetisk ordning för till inval föreslagna kandidaterna. Styrelsens förslag har 

skickats ut i mitten av juni tillsammans med ordförandes sommarbrev. 

Föredragning av valberedningens förslag (samt presentation och framläggande av eventuella motförslag) 

till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för 

verksamhetsåret 2014 – 2015. 

Fastställande av vallistor  

Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Ola Alfredsson. Rubrik meddelas senare. 

Gemensam middag (kuvertpris 150 kronor för KÖMS ledamöter).  

 

Anmälan om deltagande görs till akademiens sekreterare Bo Rask senast fredagen den 
15 augusti klockan 1200 till: 
 

secretary@koms.se eller på mobiltelefon 0766-323883 
 

ADRESSER 

Anmäl eventuella förändringar av postadress och e-postadress till sekreteraren.  

KOMMANDE SAMMANTRÄDE 

Nästa sammanträde (valsammanträdet) äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen 
den 24 september 2013 klockan 1730 med val av nya ledamöter, fyllnadsval till styrelsen, beslut om 
stipendier och belöningar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Anna-Karin Broth med 

rubriken – ” Marint mentorskap – en självklarhet!? En personlig reflektion kring avsaknaden av 
ett formaliserat mentorskap i marinen”. 

 

KOMMANDE SEMINARIUM 

Den 29 oktober i Göteborg planeras ett seminarium om isbrytarverksamheten i Sverige. 
Rubrik meddelas senare.  
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HÖGTIDSSAMMANTRÄDET 

Årets högtidssammanträde genomförs i Karlskrona måndagen den 17 november. Sam-
manträdet föregås av ett seminarium preliminärt mellan klockan 1000 – 1300 på temat 
”Marin fartygsbyggnad i svensk regi” alternativt på temat ”Försörjning av marinen med 
kompetent personal i framtiden”. Slutligt val av tema beror på hur ägarfrågan av TKMS 
AB (före detta Kockums AB) har avgjorts. 
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Akademiens sekreterare 
 
 

 
 


