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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag tisdagen
den 28 oktober 2014 i närvaro av 20 ledamöter och inbjudna talare.
Sammanträdet avslutades med gemensam middag till en kostnad av 150 kronor
för KÖMS ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2014-09-24 i Stockholm)
som med godkännande lades till handlingarna.

§3

Orienterade ordföranden om att dagens ordinarie sammanträde i Göteborg är
det sista ordinarie sammanträdet i hans egenskap av ordförande samt tackade ledamöterna i Göteborg för deras engagemang. Vid högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november övertar Michael Zell ordförandeskapet.
Ordföranden och Michael Zell har med anledning av ordförandeskiftet fått
företräde hos HMK den 29 oktober. Företräde hos HKH Prins Carl Philip
för presentation om akademiens verksamhet är utlovad av hovet och kommer troligen att genomföras innan årets slut. I övrigt hänvisas till punkterna
nedan i protokollet.

§4

Informerades om att OL Nils-Ove Janssons presentation av hans nya bok om
ubåtskränkningarna under 1970- och 80 talen kommer att presenteras i Göteborg onsdagen den 5 november och i Stockholm tisdagen den 4 november.
Erinrades om Flottans 500-års jubileum 2022 samt KÖMS 250-årsjubileum
2021. Ordföranden informerade om att arbete kring KÖMS 250-årsjubileum,
framför allt historiebeskrivningen av akademins verksamhet sedan 200årsjubileet 1971 kommer att behandlas av styrelsen inom en relativt snar
framtid.

§5

Genomfördes ett seminarium under ledning av OL Sten Göthberg med fördjupning av diskussionen om sjöfartsfrågorna i form av en intern ”tankesmedja” med rubriken "Handelsflottan - Örlogsflottan nödvändiga samarbetspartner?" Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas om en säker
folkförsörjning vid sjötransporter inom ramen för flaggstatsproblematik,
möjligheter och svårigheter för staten samt relationen mellan och samarbetet
örlogsflottan – handelsflottan vid olika krisscenarion. I panelen fanns repre-
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sentanter från rederinäringen (OL Carl-Johan Hagman), marinen (OL Jonas
Haggren), kustbevakningen (Ulf Nilsson), Göteborgs hamn (Elias Wästberg)
och sjöfartsverket (Peter Fyrby).
§6

Orienterades om att det kommande högtidssammanträdet i Karlskrona den
17 november inkluderar ett seminarium med temat ”Svensk framtida ubåtsoch ytfartygsutveckling” som kommer att hållas tidigare under dagen (mellan klockan 10-13). Seminariet arrangeras av VSG III (Maritim teknik) och
ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen ombedes kontakta ansvariga inom
styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till genomförandet.
Orienterades om vikten att anmäla adressändringar såväl avseende vanlig
post samt avseende e-post.

§7

Sammanträdet förklarades för avslutat.
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