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Kallelse till ordinarie sammanträde 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i Göteborg. 

Sammanträdet äger rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 1630 om-

bord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret).  

Till sammanträdet kommer gäster från Försvarsmakten, sjöfartsintresserade organisat-

ioner och medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg att inbjudas. 

 Ärenden 
 Stadgeenliga förhandlingar, med bland annat årsredovisning inom vetenskapsgren IV. 

 
Seminarium – ”Svensk sjöräddning även på internationellt vatten”. VD Rolf Westerström redovisar 
Sjöräddningssällskapets verksamhet med fokus till verksamheten i Medelhavet med ”De gula båtarna”. 
 
Kustuppsyningsman Jacob Sjöberg Kustbevakningen redovisar verksamheten i Medelhavet inom ra-
men för Frontex operationer. 

 
Gemensam middag med kuvertpris 200 kronor för KÖMS ledamöter – förrätt, huvudrätt, dessert, vat-
ten/lättöl och kaffe (ingen alkohol ingår). 
   

Bindande anmälan om deltagande i sammanträde och i middagen till akademiens sek-

reterare Bo Rask senast fredagen den 18 mars klockan 12.00 

 

secretary@koms.se eller via mobiltelefon på nummer 0766 - 323883 

 

NÄSTA ORDINARIE SAMMANTRÄDE 

Nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den 19 april i Stockholm på Kastellet. 

Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2015 och fråga 

om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2017. 

Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Niklas Wiklund med rubriken ”Försvarsför-

måga på villovägar” samt debatt med ordinarie ledamoten Robert Dalsjö om hans artikel 

i TiS 4/2015 ”En ny roll för marinen”. 

KOMMANDE ORDINARIE SAMMANTRÄDE 

Nästa ordinarie sammanträde äger rum kvällen torsdagen den 21 april på Sjöofficerssäll-

skapet i Karlskrona. Slutet sammanträde som ingår som en del i ett tvådagars program 

torsdagen den 21 april i Karlskrona och fredagen den 22 april på Göholm som en del i 

akademiens högtidlighållande av Johan Puke och hans gärning.  

Ledamöterna kallas till ett öppet seminarium i Modellsalen Marinbasen under eftermid-

dagen, följt av ordinarie sammanträde med minnesmiddag på Sjöofficersmässen, Amira-

litetstorget 7 i Karlskrona torsdagen den 21 april samt minnesceremoni den 22 april vid 

Johan Pukes gravkapell på Göholm.  
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Antalet platser är begränsat till 100 personer i Modellsalen, 48 personer till minnesmid-

dagen på SOSK samt 40 personer till lunchen på Göholm och bindande föranmälan 

krävs. För anmälan utnyttjas principen ”först till kvarn”. Anmälningar utöver ovan an-

givna antal sätts på reservlista. Gäster inbjudes särskilt. 

INVAL 2016 

Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2016. Invals-

blankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamö-

ter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital vers-

ion till sekreteraren på adress: secretary@koms.se 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 
 

 


