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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i 

Stockholm i närvaro av 43 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 30 november 

2016 med början klockan 1730.  

Från klockan 1800 hölls ett öppet sammanträde för marint intresserade med information 

om ubåtsprojektet A26. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor (för-

rätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte (valsammanträdet) har OL Johan Fischer-

ström, OL Lennart Jedeur-Palmgren och OL Peter von Busch avlidit. 

 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från högtidssammanträdet 2016-11-15 i Göte-

borg som med godkännande lades till handlingarna.  

 

§ 4  Orienterade ordförande om att KÖMS varit representerat vid the comissioning 

ceremoni av USS Zumvalt med namnet efter vår tidigare HL Elmo Zumvalt (in-

vald 1972). Vidare om mötet med marina kadetter på Karlberg samt att ordfö-

rande deltagit vid högtidssammankomster för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakade-

mien, Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Ordförande har haft ett möte med den nye marinchefen samt avser under kom-

mande år att starta upp projektet KÖMS 250 år.  

 

§ 5 Orienterade sekreteraren kort om årsprogrammet för 2017. 

 

§ 6 Orienterade OL Lars Wedin kort om sin till engelska översatta bok om strategi. 

 

§ 7 Gavs information om ubåtsprojektet A 26 genom vetenskapsgren III. Ordförande 

överlämnade ordet till Mats Elofsson för introduktion av föreläsarna. 

  Föreläsare 

Dr. Mats Nordin vid FOI bedriver forskning om ubåtsutveckling samt metodik för 

detta. Dr Nordin kommer att beskriva den moderna svenska ubåtsutvecklingshisto-
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riken från A11 till A26. Vidare kommer Dr. Nordin förklara den nuvarande utveckl-

ingsmetodiken som baseras på Performance Based Design och riskanalyser. 

Kommendörkapten Per Dahrné är operativt ansvarig vid 1.ubåtsflottiljen. Kk 

Dahrné kommer att tala om dagens operativa utnyttjande av våra ubåtar och även 

beskriva hur A26 planeras att användas operativt i framtiden. 

Dr. Fredrik Hellström är projektledare för Projekt A26 vid FMV. Dr Hellström 

kommer att beskriva ubåt A26 och dess huvudegenskaper. Vidare kommer Dr Hell-

ström ge en lägesbeskrivning av var projekt A26 befinner sig i nuläget samt planen 

framåt. 

Följde lång frågestund, varefter ordförande tackade vetenskapsgren III och förelä-

sarna för ett intressant och väl genomfört seminarium. 

 

§ 8 Övriga frågor. Inga frågor framfördes. 

 

§ 9 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde äger rum måndagen den 23 janu-

ari 2017 med början klockan 17.30 på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7 i Karls-

krona. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar och diskussion med tema 

NATO. Inträdesanförande av Mats Agnéus. 

 

 Vidare att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. 

Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara undertecknade av minst tre 

ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademiens postadress samt i en 

digital version till sekreteraren på adress: secretary@koms.se 

 

 

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 
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