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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 april 2016 med början klockan 1800 i när-

varo av 27 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i 

Karlskrona. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam minnesmiddag på Sjöofficersmässen till en 

kostnad av 250 kronor (förrätt, varmrätt, dessert, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter-

na. Klädsel kavaj (mörk kostym). 

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har ordinarie ledamoten Bertil Johansson 

avlidit. 

 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2016-04-19 i Stock-

holm) som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Orienterade ordförande om ambitionen att tillsammans med Marintaktisk chef 

fortsätta att driva sjöfartsfrågorna men i annat format, tillsammans med sjöfartsfö-

reträdare. Ordförande orienterade kort om HMK 70 år, om riksmarskalkens beslut 

om strikt anciennitetsordning mellan akademierna samt ett planerat kommande 

besök hos ÖB. 

 

§ 5 Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Johan Igert med rubriken – "Kraven på 

Marinen ökar - logistiken måste utvecklas". Följde lång frågestund. 

 

§ 6 Övriga frågor. Inga frågor framfördes. 

 

§ 7 Orienteras om seminarium som genomförs onsdagen den 18 maj i Stockholm på 

Tre Vapen (FMV) inom vetenskapsgren III. Seminariet kommer att behandla risk-

analys för bättre beslutsfattning samt redovisning av Hans Liwångs forskning.  

Nästa ordinarie sammanträde (nomineringssammanträdet) äger rum onsdagen den 

24 augusti 2016 i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde med stadgeenliga 

förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter OL och KL som får väljas in 

under 2016 och fastställande av vallistor). Inträdesanförande av ordinarie ledamo-

ten Mikael Carleson. 
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§ 8 Sammanträdet förklaras för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


