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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum måndagen den 19 januari 2015 med början klockan 1730
på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 39 ledamöter
och inbjudna gäster. Sammanträdet inleddes med ett internt sammanträde för att
från klockan 1800 öppnas för inbjudna gäster.
Sammanträdet avslutades med en enklare gemensam middag på Sjöofficersmässen
till en kostnad av 125 kronor för ledamöter (pytt i panna, lättöl/vatten och kaffe).
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Föredrog sekreteraren föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet
2014-12-11 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§3

Orienterade ordförande om bakgrunden till att akademien sedan årsskiftet
står utan vice ordförande. Styrelsen har konstaterat att det inte är lämpligt att
posten som vice ordförande är vakant. Styrelsen har i samråd med valberedningen och revisorerna klarlagt att om en process med fyllnadsval av vice
ordförande är lämplig, då någon vägledning inte återfinns i stadgarna. Genomfördes kort presentation av valberedningens kandidat OL Bo Berg samt
ställdes fråga om eventuell motkandidat. Ingen ny kandidat föreslogs. Beslutades att en valsedel med namnet Bo Berg skall sändas till ledamöterna samt
att valet genomförs den 18 februari.

§4

Orienterade ordförande om sina genomförda möten med HM Konungen,
Överbefälhavaren, Marinchefen, statssekreteraren i Försvarsdepartementet
Jan Salestrand samt om mötet med Kungl. Krigsvetenskapsakademiens ordförande Mikael Odenberg. Ordförande redovisade även några av sina visioner och då särskilt vikten av ledamöternas närvaro, att akademien skapar
attraktiva program, att styrelsearbetet är effektivt samt att akademiens relevans fortsätter att förbättras och att därmed att akademien skapar bestående
resultat av arbetet.

§5

Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

§6

Ajournerades det slutna sammanträdet för låta de inbjudna gästerna ta plats.

§7

Återupptogs sammanträdet med inbjudna gäster.
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§8

Höll OL Jens Nykvist inträdesanförande med rubriken - "Insatt! – Gräv där
du står! Följde frågestund.

§9

Inledde OL Fredrik Hansson den marina diskussionen.

§ 10 Orienterade OL Bengt Lundgren om hur snabbt det säkerhetspolitiska läget i
Östersjöområdet har försämrats under de senaste åren och avslutade med att
kortfattat orientera om ubåtskränkningen hösten 2014.
Orienterade örlogskapten Daniel Petersson om den pågående ubåtsjaktstudien och om några av dess öppna slutsatser. Följde lång frågestund.
§ 11 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde genomförs i Stockholm
onsdagen den 18 februari klockan 1700 i Försvarshögskolans lokaler Drottning Kristinas Väg 37. Lokalen är Sverigesalen. Programmet omfattar
stadgeenliga förhandlingar med bl. a val av ny vice ordförande och inträdesanförande av OL Göran Arrius. Samordnat med sammanträdet genomförs ett
seminarium om personalförsörjning med rubriken ”Stabil personalförsörjning – grunden för vår marina förmåga”.
Orienterades om vikten av att ledamöter inkommer med förslag till inval av
nya ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april.
Skriftligt förslag ska vara undertecknat av minst tre ledamöter och ska innehålla en motivering till invalsförslaget.
§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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