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Kallelse till ordinarie sammanträde med val av vice ordförande 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde och seminarium 

inom vetenskapsgren II i Stockholm. Sammanträdet äger rum onsdagen den 18 februari 2015 

med början klockan 1700 i Försvarshögskolan Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sverigesa-

len.  

Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten står inför när det gäller att bemanna orga-

nisationen med personal, genomför KÖMS ett seminarium, med avsikt att belysa bakgrunden till 

dagens utmaningar och diskutera möjliga lösningar. 

  Ärenden 

Stadgeenliga förhandlingar inkluderande fyllnadsval till vice ordförande 

Seminarium vetenskapsgren II ”Stabil personalförsörjning – grunden för vår marina förmåga” 
  Christer Svensén, professor örlogskapten (RO) 
  Per Ola Johansson, kommendörkapten, bitr. skolchef Sjöstridsskolan 
  Johannes Johansson, kapten, Helikopterflottiljen 
  Peter Jeppson, riksdagsledamot, Försvarsutskottet 
  Paneldebatt och frågor från publiken 
   

Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Göran Arrius med rubriken - "Personalförsörjningen, en folk-

förankringsfråga?". 

Gemensam middag (kuvertpris 150 kronor - varmrätt, förrätt, lättöl/vatten, kaffe).  

  

Anmälan om deltagande även till middagen görs till akademiens sekreterare Bo Rask senast 

torsdagen den 12 februari klockan 1200 till: 

 

secretary@koms.se eller mobiltelefon 0766 - 323883 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 mars i Göteborg ombord i m/s Marieholm. 

Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande OL Anders Widén.  

FYLLNADSVAL TILL VICE ORDFÖRANDE 
Enligt ovan genomförs fyllnadsval till vice ordförande med anledning av att Jonas Haggren efter 

sin befordran till konteramiral och chef för Ledningsstabens Inriktningsavdelning, och därmed 

även ledamot av Försvarsmaktsledningen, i fullt samförstånd med ordförande, bedömt att hans 

nya arbetsuppgifter inte kan kombineras med befattningen som vice ordförande i KÖMS. Valsed-

lar har skickats till ledamöterna för postledes röstning. 
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