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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 11 december 2014 med början klockan 1730 i 

Stockholm i Kastellet i närvaro av 46 ledamöter.    

Sammanträdet avslutades med gemensam julglögg i Kastellet och middag på m/s Segel-

kronan till en kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter. 

  

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Meddelade ordföranden att vice ordförande 

Jonas Haggren, på grund av sin nya befattning gjort bedömningen att den inte är 

förenlig med hans uppdrag i styrelsen, och har därför i samråd med ordföranden 

valt att avsäga sig uppdraget som akademiens vice ordförande. Valberedningens 

ordförande är vidtalad att omgående söka en ersättare som efter ett fyllnadsval kan 

fullgöra uppdraget under Jonas Haggrens återstående mandatperiod.  

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamöterna Anders 

Hammare och Per-Erik Bergstrand avlidit. Ordföranden lyste frid över deras 

minne. 

 

§ 3 Föredrog sekreteraren föregående sammanträdesprotokoll (2014-11-17 i Karls-

krona) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Orienterade sekreteraren om årsprogrammet för 2015 samt meddelade att en folder 

med årsprogrammet kommer med posten. 

 

§ 5 Reflekterade ordförande kort över KÖMS och dess framtida roll samt över upp-

draget att tillträda som akademiens ordförande. I sin inledning markerade han den 

respekt den nuvarande verksamheten förtjänar. Delar av innehållet var i övrigt 

hämtat ur ordförandens anförande vid högtidssammanträdet, men innehöll därutö-

ver några tankar kring vikten av att vara öppen inför våra arbetsformer samt bety-

delsen av ledamöternas engagemang, TiS och Biblioteket.  

 

§ 6 Redovisade Sten Göthberg kortfattat resultatet av tankesmedjan om sjöfart i Göte-

borg den 28 oktober. Konstaterades att KÖMS har en betydande uppgift i att besk-

riva transportflödenas sårbarhet och konsekvenserna av störningar i handelsflö-

dena. Arbetet med att fastställa akademiens uppfattning i frågan fortsätter. 
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§ 7 Redovisade Nils-Ove Jansson delar ur sin bok Omöjlig ubåt. Boken beskriver ex-

empel på optiska observationer samt den strategiska och operativa bakgrunden till 

ubåtskränkningarna under 80- och 90-talet. Följde lång frågestund. 

 

§ 8 Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 9 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde äger rum måndagen den 19 

januari 2015 i Karlskrona på Sjöofficersmässen. Slutet sammanträde med stadge-

enliga förhandlingar. Därefter öppet sammanträde med inträdesanförande av OL 

Jens Nykvist samt marin debattkväll. 

Orienterades att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 

1 april. Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds 

med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version till sekrete-

raren på adress: secretary@koms.se Preliminärt invalsutrymme är fyra OL. 

 

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

mailto:secretary@koms.se

