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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 18 februari 2015 med början klockan 1700 i Försvarshögskolans lokaler Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sverigesalen.
Sammanträdet avslutades med en enklare gemensam middag i restaurang Propellern i
FHS lokaler till en kostnad av 150 kronor.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat av tillförordnade ordförande HL Lars G.
Persson. Ordförande förklarade att skälet till att ordförande inte kunde delta i
sammanträdet var en nära anhörigs begravning under eftermiddagen.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Nils Abrahamsson avlidit. Ordförande lyste frid över hans minne.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-01-19 i Karlskrona) som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Orienterade ordförande kort om behovet av fyllnadsval till posten som vice ordförande. Valberedningens ordförande OL Per-Anders Emilson gav en kort presentation av valberedningens arbete och valberedningens kandidat OL Bo Berg. Inga
motkandidater har föreslagits. Genomfördes omröstning. Antalet avgivna röster är
totalt 65 vilket därmed uppfyller kraven enligt § 18 mom 2 i akademiens stadgar.
Beslutades att Bo Berg efter fyllnadsval har valts till akademiens vice ordförande
t.o.m. ordinarie val hösten 2015.

§5

Övriga frågor. Inga övriga frågor framfördes.

§6

Inleddes seminariet ”stabil personalförsörjning – grunden för vår marina förmåga”
Talade Per Ola Johansson, kommendörkapten, bitr. skolchef Sjöstridsskolan
Talade Johannes Johansson, kapten, Helikopterflottiljen
Talade Peter Jeppson, riksdagsledamot, Försvarsutskottet
Genomfördes paneldebatt med frågor från publiken.

§7

Höll OL Göran Arrius inträdesanförande med rubriken – ”Personalförsörjningen,
en folkförankringsfråga”.
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§8

Orienterade OL Magnus Haglund kortfattat om sin nyligen utgivna bok –
”Svenska flottan under kalla kriget”.

§9

Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde genomförs i Göteborg onsdagen
den 25 mars ombord i s/s Marieholm. Stadgeenliga förhandlingar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Anders Widén med rubriken "Sjöminröjningsförmåga - en strategisk resurs för ett sårbart samhälle" samt hålls årsberättelse i vetenskapsgren IV med redovisning av OL Sten Göthberg.
Orienterade sekreteraren 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.
Överlämnade tillförordnade ordföranden ordförandeskapet till nyvalde vice ordförande OL Bo Berg.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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