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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 mars 2015 ombord i s/s Marieholm i
närvaro av 37 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet inleddes klockan
1730. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 150
kronor för ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-02-18 i
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§3

Orienterade ordförande om sina positiva möten med HM Konungen, HKH
Prins Carl Philip, ÖB, statssekreterare Jan Salestrand samt marinchefen Jan
Thörnqvist. Vidare om planerade möten med generallöjtnant Dennis Gyllensporre samt konteramiral Anders Grenstad. Ordförande orienterade om bakgrunden till det öppna brevet till statsrådet Peter Hultqvist. Slutligen om besöket i biblioteket och styrelsens strategimöte.

§4

Inga övriga frågor anmäldes.

§5

Höll OL Anders Widén inträdesanförande av med rubriken – Sjöminröjningsförmåga en strategisk resurs för ett sårbart samhälle”. Följde lång frågestund.

§6

Redovisade OL Sten Göthberg årsberättelse i vetenskapsgren IV. Följde lång
frågestund.

§7

Orienterade sekreteraren att vårens sista ordinarie sammanträde äger rum i
Stockholm på Kastellet onsdagen den 22 april klockan 1730. Stadgeenliga
förhandlingar med föredragning av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Dessutom inträdesanförande av KL professor Geoffrey
Till samt en orientering om utvecklingen i Ryssland av OL Christian Allerman.
Vidare att ett extra sammanträde genomförs i Stockholm i Kastellet torsdagen den 28 maj 2015 med början klockan 1730. Inträdesanförande av HL
Generaldirektören vid FMV Lena Erixon med rubriken – ”Vad är ett nation-
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ellt säkerhetsintresse värt?” Föredraget kommer att handla om undervattensområdet med särskilt fokus på ubåtar och Saab Kockums. Hur viktig är industristrukturen för att kunna möta en utpekad nationell försvarsförmåga?
Slutligen 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.
§8

Sammanträdet förklarades för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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