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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum i Kastellet i närvaro av 30 ledamöter onsdagen den 24 augusti
2016 med början klockan 1730.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag ombord i m/s Segelkronan till en
kostnad av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe).
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte har OL Palle Sandberg, OL 1135 Björn Sjunnesson samt OL 1216 Håkan Larsson avlidit. Ordförande lyste frid över deras minne.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2016-04-21 i
Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om att styrelsen har rekryterat en ny redaktör efter Thomas
Engevall. OL Lars Wedin tillträder vid årsskiftet med stöd av OL Per Edling som
under redaktörens sammanhållna ansvar kommer att verka som annonsackvisitör.
Ordförandes studiebesök vid marina förband fortsätter. En diskussion med Marin
Taktisk Stab om sjöfartsfrågor i vid bemärkelse har genomförts tillsammans med
flera ledamöter med sin dagliga gärning inom sjöfarten. Årets politikervecka hade ett
inslag om handelns sårbarhet med närvaro av bl. a. Viceamiral Jan Thörnqvist och
OL Claes Berglund. Ordförande och sekreteraren besöker ÖB den 30 augusti. Projektet marinen 500 år har startats upp av marinchefen.

§5

Ordförande gav en kort bakgrund till styrelsens arbete med att fram bristanalysen.
Viktigt att rekrytera nya ledamöter som har kvalifikationer som kan stödja akademien
i sitt arbete. Sekreteraren redovisade styrelsens bristanalys som vägledning vid inval
2016 samt redovisade även vilka föreslagna kandidater som främst bedöms kunna
fylla någon av dessa brister.

§6

Beslutades att högsta antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2016 är
sex (6) kandidater.

§7

Beslutades att högsta antal föreslagna kandidater att väljas in som korresponderande
ledamöter 2016 är en (1) kandidat.
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§8

Beslutades om valsedlar för OL och KL i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Justerades ett namn med korrekt förnamn efter påpekande av
sammanträdet. Anmärkning; Styrelsens förslag har skickats ut i juni tillsammans
med ordförandes sommarbrev.

§9

Gav valberedningens ordförande OL Per-Anders Emilson en kort beskrivning av valberedningens arbete som bedrivs med s.k. long list och short list över kandidater för
poster i styrelsen vid en viss tidpunkt. Föredrogs valberedningens förslag till val av
ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag
till valberedning för verksamhetsåret 2016 – 2017. Anmäldes att några motförslag
inte har inkommit till vare sig valberedningen eller styrelsen.

§ 10 Beslutades om valsedel för val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och
revisorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2016 – 2017.
§ 11 Höll ordinarie ledamoten Mikael Carleson inträdesanförande med rubriken - ”Marinens roll i försvaret av Gotland, behövs kustartilleri?” Följde en lång frågestund.
§ 12 Övriga frågor. OL Lars Wedin orienterade kort om Académie de marins besök våren
2017. Vidare att de intressanta havsrättsfrågor som f.n. diskuteras inom EU är äganderätten till mineraler på internationellt vatten samt eventuella begränsningar i sändning med sonarsystem till skydd för havslevande däggdjur och fiskar.
Anmälde OL Magnus Haglund att han skrivit ett blogginlägg på KKrVA hemsida
med rubriken – Krigsvetenskap förr och nu.
Föreslog OL Hans-Göran Ohlsson att KÖMS seniora officerare skulle kunna agera
mentorer för marinens elever på FHS. Beslutades att Ohlsson skickar förslaget till
styrelsen för beredning.
§ 13 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde (valsammanträdet) äger rum i
Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 28 september 2016 klockan 1730
med val av nya ledamöter, val till styrelsen, val av revisorer och suppleanter samt
valberedning. Vidare ska beslutas om stipendier och belöningar samt hålls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Erik Thedéen.
Vidare att den 26 oktober 2016 klockan 1630 – 1900 planerar akademien genom vetenskapsgren I, att hålla en sammankomst med kadetterna på Militärhögskolan Karlberg. Syftet är i första hand att diskutera marin taktik och användning av marina
stridskrafter. I andra hand informera om KÖMS och i tredje hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima sfären. Dagen är
vald med omsorg eftersom den samtidigt ger ett tillfälle att högtidlighålla amfibieförbandens årsdag.
Samt att tisdagen den 8 november mellan klockan 1500 – 1800 så anordnar vetenskapsgren II seminarium i Kungl. Myntkabinettet med rubriken "Försvarsmaktens
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personalförsörjning samt Sveriges relationer med Nato". Anförande av nyligen utnämnde arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson.
Årets högtidssammanträde genomförs i Göteborg på Valand tisdagen den 15 november med början klockan 1630. Sammanträdet föregås preliminärt av ett program med
olika studiebesök inom Göteborgs garnison preliminärt mellan klockan 1000 – 1400.
Slutligen orienterade sekreteraren om vikten av att ledamöterna tar del av den skriftliga dokumentationen rörande inval av nya kandidater och skickar in valsedlarna i
god tid.

§ 14 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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