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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 1630 i
närvaro av 40 ledamöter och inbjudna gäster ombord i S/S Marieholm i Göteborg.
Sammanträdet inleddes med slutet sammanträde och följdes från klockan 1700 av
ett öppet sammanträde med inbjudna marint intresserade.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på till en kostnad av 200
kronor för ledamöterna.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte har hedersledamoten Ola Backman
samt de ordinarie ledamöterna Rolf Blomqvist och Gösta af Klint avlidit.
Ordförande vid sammanträdet HL Herman Fältström, lyste frid över deras
minne med en stunds tystnad.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2016-01-18 i
Karlskrona) som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Sekreteraren orienterade kort om Riksmarskalkens beslut att akademierna
alltid ska benämnas i strikt anciennitetsordning där ordningen ska vara:
Kungl. Akademien för de fria konsterna, 1735
Kungl. Vetenskapsakademien, 1739
Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien, 1753
Kungl. Musikaliska Akademien, 1771
Kungl. Örlogsmannasällskapet, 1771
Svenska Akademien, 1786
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 1796
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 1811
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 1919
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 1932

§5

Redovisade OL Sten Göthberg kortfattat årsredovisningen för vetenskapsgren IV samt meddelade att en utförligare årsredovisning kommer att publiceras i TiS.

Postadress
Teatergatan 3
111 48 Stockholm
+46 (0)8 664 70 18

www.koms.se
akademien@koms.se
library@koms.se

Plusgiro 60 70 01 - 5
Bankgiro 308 - 9257
Organisationsnummer
83 50 00 – 45 53

Bibliotek
Amiralitetstorget 7
371 30 Karlskrona
+46 (0)455 259 91

Kungl. Örlogsmannasällskapet

2016-03-24

§6

Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§7

Det slutna mötet ajournerades.

§8

Mötet återupptogs med inbjudna gäster. Moderator Sten Göthberg hälsade
auditoriet och talarna välkomna samt beskrev bakgrunden varför KÖMS beslutat att belysa händelserna i Medelhavet förknippade med migration över
havet till Europa från norra Afrika och Turkiet. Rubriken för seminariet är –
”Svensk sjöräddning även på internationellt vatten”.
Seminariet inleddes med att VD SSRS Rolf Westerström, redovisade Sjöräddningssällskapets verksamhet med fokus till verksamheten i Medelhavet
med ”De gula båtarna”. Till hans stöd hade han Matthew Fader HR chef
SSRS, som personligen under två månader deltagit i verksamheten på plats i
Medelhavet.
Kustuppsyningsman Jacob Sjöberg Kustbevakningen, redovisade därefter
den verksamhet som kustbevakningen har genomfört i Medelhavet inom
ramen för Frontex operationer.
Följde lång frågestund, varefter Sten Göthberg kortfattat sammanfattade seminariet med att de två organisationerna - en statlig och frivillig - båda har
varit framgångsrika och har haft ett tydligt fokus på att rädda människoliv
under de svåra förhållanden som har rått och fortfarande råder i Medelhavet.

§9

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen
den 19 april i Stockholm med föredragning av revisionsrapport samt fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen. Inträdesanförande av Niklas ”Skipper”
Wiklund samt marin diskussion med inledning av Robert Dalsjö.
Sekreteraren påminde ledamöterna som inte kan närvara i Stockholm att
genomföra poströstning.
Orienterade sekreteraren om Puke seminariet som genomförs den 21 och 22
april i Karlskrona.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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