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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2018 med början klockan 1730 
i närvaro av 44 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen, Amirali-
tetstorget 7 i Karlskrona. 

Sammanträdet inleddes med slutet sammanträde och följdes från klockan 1800 av 
ett öppet sammanträde med inbjudna marint intresserade gäster från marinen och 
Saab Kockums AB för presentationer och diskussioner under rubriken “Marin 

taktikutveckling – lägesbild och aktuella utvecklingsområden”.  

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en 
kostnad av 150 kronor (förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har hedersledamoten Bengt 
Schuback och ordinarie ledamoten Lennart Rosell avlidit. Ordförande lyste 
frid över deras minne med en stunds tystnad. 

 

§ 3 Orienterade den av styrelsen utsedde bibliotekarien ordinarie ledamoten Bo 
Wranker, om resultatet av den under 2015 avslutade konstinventeringen. 
Resultatet av inventeringen är att akademien har för närvarande inte kontroll 
på ca femtiotalet konstverk eller ca 1/3 av vårt bedömda totalantal. En grupp 
under Bo Wranker ledning har utsetts för att försöka bringa ordning i våra 
inventarielistor samt att söka spåra de saknade konstverken. Gruppen består 
av Tom Ohlsson, Per-Ola Johansson och Nils Bruzelius. Meddelades att ma-
rinens benägna stöd erfordras för att med rimlig säkerhet bringa ordning. 

 

§ 4 Föredrogs sekreteraren föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 
2015-12-02 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 5 Orienterade ordförande om ordinarie ledamoten Walléns utmärkta artikel i 
TiS om flaggkadettutbildningen ombord HMS Tre Kronor som tydligt mar-
kerar skillnaden mot dagens mycket långa utbildning innan kadetterna får ta 
ansvar till sjöss. Ordförande orienterade vidare om utdelandet av KÖMS be-
löning till främsta kadett vid specialistofficersexamen. Vidare om FoF 
Rikskonferens i Sälen samt hans diskussioner med Försvarsministern, ÖB, 
C Insats samt marinchefen. Ordförande avslutade genom att nämna det 
kommande seminariet om Puke i Karlskrona den 21 april 
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§ 6 Inga övriga frågor framfördes. 

 

§ 7 Det slutna mötet ajournerades kort för att låta gästerna ta plats i lokalen.  

 

§ 8 Mötet återupptogs med inbjudna gäster. 

 

§ 9 Överlämnade ordförande ordet till ordinarie ledamoten Fredrik Hansson för 
att inleda seminariet under rubriken “Marin taktikutveckling – lägesbild och 
aktuella utvecklingsområden”. Genomfördes fyra inledande och mycket 
uppskattade presentationer av marina företrädare (Carl Drangel, Erik Öhrn, 
Johan Igert och Richard Hedström) från förband och Sjöstridsskolan inom 
områdena taktikutbildningens mål och syften, helikoptertaktik, logistikför-
sörjning samt luftförsvar. Följde lång frågestund. Tackade ordförande för 
väl genomförda presentationer och Fredrik Hansson för ledningen av dis-
kussionen. 

 

§ 10 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum ons-
dagen den 23 mars 2016 ombord i S/S Marieholm i Göteborg. Programmet 
inleds med ett slutet sammanträde enbart för KÖMS ledamöter med årsre-
dovisning i vetenskapsgren IV och därefter hålls ett öppet möte med in-
formation om SSRS operationer med de gula båtarna i Medelhavet samt 
motsvarande operation Triton av Kustbevakningen. 

Orienterade sekreteraren om vikten att ledamöterna inkommer med förslag 
till nya ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 
2016. Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara underteck-
nade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akade-
miens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress: secre-
tary@koms.se 

  
 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

Bo Rask 
Akademiens sekreterare 
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