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Protokoll vid extra sammanträde
Sammanträdet ägde rum i hörsalen Sjöhistoriska Museet torsdagen den 28 maj 2015
med början klockan 1730.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag i museet till en kostnad av 150
kronor för ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har HL Ulla Ehrensvärd, OL ledamoten Sven Swarting samt OL Leif Leifland avlidit. Ordförande lyste frid över
deras minne.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-04-22 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om sommarbrevet som snart ligger i ledamöternas brevlådor, om vikten av att delta i akademiens aktiviteter samt genomförda förbandsbesök i Karlskrona. Även besöken hos Glt Dennis Gyllensporre samt GD FM Peter
Sandwall omnämndes i positiva ordalag, där KÖMS bl.a. fått motta beröm för att
vi har lyckats engagera yngre officerare i försvarsdebatten.

§5

Inga övriga frågor anmäldes.

§6

Höll HL Lena Erixon med inträdesanförande rubriken – ”Vad är ett nationellt säkerhetsintresse värt?” Föredraget handlade om undervattensområdet med särskilt
fokus på ubåtar och FMV del i Saab förvärv av Kockums AB. Följde lång frågestund.

§7

Höll ledamoten Niklas Granholm anförande med rubriken – ”En liten marin i en
föränderlig värld. Några strukturella utmaningar för svensk sjömakt”. Anförandet
var ett extrakt av forskningsprojektet Small Navies där Niklas Granholm deltog
med stöd av ett resestipendium ur KÖMS fonder om 30.000 kronor. Syftet med
resan var att inhämta underlag för den analytiska diskussionen kring de svåra avvägningsproblem som den svenska marinen står inför. Följde lång frågestund.
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§8
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Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde (nomineringssammanträdet) äger rum onsdagen den 26 augusti 2015 i Karlskrona. Stadgeenliga
förhandlingar med beslut om högsta antal OL och KL att välja in under 2015 samt
fastställande av vallistor. Vidare genomförs en redovisning av Force Commander
EU Operation Atalanta, konteramiral Jonas Haggren.
Sekreteraren orienterade även om vikten av att läsa den information som kommer i
brevlådan närtid, med ordförandes sommarbrev samt underlag inför val 2015 av
nya ledamöter och styrelse samt funktionärer till styrelsen.

§9

Sammanträdet förklarades för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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