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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum i Kastellet onsdagen den 2 december 2015 med början klockan 

1730. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam julmiddag ombord i m/s Segelkronan till 

en kostnad av 150 kronor för ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL ledamoten Sigurd Håkans-

son avlidit.  Ordförande lyste frid över hans minne med en stund av tystnad. 

 

§ 3 Föredrogs protokollet för föregående sammanträde (högtidssammanträdet 2015-

11-16 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Ordförande orienterade kortfattat om högtidssammanträdets alla delar; seminariet 

under förmiddagen, högtidssammanträdet och den efterföljande middagen.  

 Seminariet inleddes med den tysta minut som genomfördes världen över med an-

ledning av dåden i Paris. I samband därmed uttalades särskilt en medkänsla för 

våra akademikollegor i franska Academie de Marine. Denna förmedlades till be-

rörda genom dess ledamot OL Lars Wedin. KÖMS har därefter mottagit ett myck-

et uppskattande svar. Ordförande erinrade om den vid högtidssammanträdet åter-

upptagna traditionen att skriva in ledamöterna i KÖMS liggare och uppmanade de 

närvarande ledamöter som inte tidigare skrivit in sig att göra så efter sammanträ-

det. Ordföranden återgav ett via HMK stabschef meddelat personligt tack från 

HMK för ett mycket väl genomfört och trevligt högtidssammanträde och middag.  

Ordföranden informerade vidare om sitt möte med försvarsministern. De punkter 

ordföranden tagit upp utgjordes av valda delar av hans anförande vid högtidssam-

manträdet, behovet av materielanskaffning inom ytstridssystemen samt den omfat-

tande överutbildningen av sjömän och blivande sjöofficerare i ämnen av försvars-

maktsgemensam karaktär, på bekostnad av en tydligare marin linje i syfte att korta 

vägen fram till tjänstgöring i det av rekryten valda yrket. 

 Slutligen nämndes ordförandens kommande närvaro vid specialistofficersexamen i 

Karlskrona den 10 december för utdelande av KÖMS nyinstiftade belöning till 

bästa kadett samt ett byte av lokal till Modellsalen för seminariet om Puke den 21 

april kommande år.  

 



Kungl. Örlogsmannasällskapet 2015-12-03 Sid 2 
 
 

§ 5 Redovisade sekreteraren årsprogrammet för 2016. 

 

§ 6 Inga övriga frågor framställdes. 

 

§ 7 Lämnade ordförande över till OL Anders Enström för att leda diskussionen under 

rubriken Marina stridskrafter - ett säkerhetspolitiskt instrument i svenskt när-

område.  

  Diskussionen inleddes med föredrag av doktoranden vid Försvarshögskolan, ör-

logskapten Stefan Lundqvist. Lundqvist gav ur ett marint perspektiv sin bild av de 

händelser som under de senaste åren ändrat den säkerhetspolitiska situationen i 

svenskt närområde.  

  Lundqvists föredrag kommenterades därefter av marinens planeringschef, kom-

mendörkapten Stefan Larsson. Lundqvists och Larssons inledning var startpunkten 

till diskussion.  

§ 8 Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum måndagen 

den 18 januari 2016 i Karlskrona. Programmet innehåller stadgeenliga förhand-

lingar och en marin debattkväll om taktikutbildning. 

 Orienterade sekreteraren att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda 

senast den 1 april. Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara under-

tecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademi-

ens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress: secre-

tary@koms.se 

 Orienterades om ny betalningsrutin ombord m/s Segelkronan. Ledamöterna går di-

rekt till bords och betalar för mat och dryck efter middagen. 

Slutligen framförde ordföranden ett personligt tack till avgående styrelseledamo-

ten Stefan Larsson för hans år i styrelsen. Det var med glädje han noterade att 

Stefans skäl för sin avgång var den fortsatta karriären, för vilken han uttryckte en 

tro att engagemanget i KÖMS hade haft betydelse. För yngre ledamöter att notera 

som ett gott argument för sitt eget engagemang i KÖMS styrelsearbete.  

 

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 
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