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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24
Stockholm, i närvaro av 33 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 17 maj 2017
med början klockan 1730.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor (förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2017-04-05 i
Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§3

Orienterade ordförande om det lyckade extra sammanträdet den 2 maj med Försvarsministern och det kommande besöket av Academie de Marine.

§4

Höll KL Fred Hocker inträdesanförande under rubriken - Naval procurement under Gustav II Adolf: the loss of Vasa and the origins of FMV. Anförandet hölls på
engelska. Följde frågestund.

§5

Höll KL Tor Egil Walter anförande under rubriken - "Strategiske forutsetninger og
praktiske konsekvenser i det maritime domenet av den nye langtidsplanen for det
norske forsvaret". Följde frågestund.

§6

Höll OL Per-Ola Johansson anförande om HKV ledningsutredning. Följde frågestund.

§7

Gav sekreteraren en kort information om KÖMS 250 års jubileum. Inbjöds ledamöterna att lämna förslag till genomförandet.

§8

Inga övriga frågor framfördes.

§9

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) hålls i Karlskrona på Sjöofficersmässen vid Amiralitetstorget. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får
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väljas in under 2017 och fastställande av vallistor). Gmj Bengt Andersson orienterar om FM övning Aurora. Tony Michaelsen Stena Line orienterar om sjöförbindelserna till Polen och Baltikum. Inträdesanförande av OL Håkan Lindberg under
rubriken - "Utvecklingen av den marina underrättelsetjänsten, små steg men i rätt
riktning".

§ 10 Tackade ordförande ledamöterna för den första halvan av verksamhetsåret och
önskade alla välkomna till hösten. Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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