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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal, i Stockholm i närvaro av 72 

ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 29 november 2017 med början klockan 

1730.  

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

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

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat. OL Hans-Lennart Ohlsson läste 

upp en kort dikt av Rudyard Kipling från år 1911 om sjöfartens betydelse och vik-

ten av att sjöfarten kan skyddas. 

 

§ 2 Överlämnade ordförande invalsdiplom till OL Peter Ahlås samt akademiens me-

dalj i brons till kadetten Erik Watsfelt. De två hade förhinder att delta vid högtids-

sammanträdet. 

 

§ 3 Föredrogs protokoll från föregående sammanträde 2017-10-18 i Göteborg samt 

protokollet från högtidssammanträdet 2017-11-15 i Stockholm. Efter en smärre 

ändring i protokollet från högtidssammanträdet lades de två protokollen med god-

kännande till handlingarna. 

 Sekreteraren informerade om en nödvändig ändring i protokollet från valsamman-

trädet den 27 september. Efter ett påpekande av OL Göran Wallén ska texten i pa-

ragraf 9 lyda: 

 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie ledamö-

terna Christian Allerman (omval i ny befattning och sammankallande), Rikard 

Askstedt (omval), Magnus Jönsson (omval i ny befattning) samt som suppleant 

Hans Granlund (nyval) att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2017 - 

2018. 

 I det tidigare av ledamöterna den 18 oktober godkända protokollet framgår inte 

vem som är ordinarie respektive suppleant. Detta är nu tillrättat. 

 

§ 4 OL Mårten Granberg gav en kort information hur en media insats bör genomföras 

i samband med publicering av MP. Viktigt att sprida i delleveranser och att leda-

möterna fungerar som talespersoner. OL Gustaf von Hofsten gav en kort oriente-

ring på samma tema och föreslog att filmen som förklarar sjöfartens betydelse 

skulle nyinspelas samt utnyttjas i allmänbildande syfte. 
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§ 5 Övriga frågor. OL Lars Wedin föreslog att hemsidans engelska del skulle rättas 

upp med aktuell information. 

 Vidare att uttrycket sjöväsendet är så mycket mer än bara sjöfart och fiske vilket 

det förkortats till i en tidig arbetsutgåva av marinplanen.   

 

§ 6 Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Karls-

krona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget måndagen den 22 januari 2018, med 

början klockan 17.30. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträ-

desanförande av OL Peter Thomsson under rubriken ”Framtida officersutbildning 

i marinen”. Information till och diskussion med ordföranden i försvarsutskottet, 

riksdagsledamoten Allan Widman. Information om dagens marinofficersutbild-

ning.  

 

 Vidare att sammanträdet därefter äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet 

onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm, med början kl. 17.30. Öppet samman-

träde med stadgeenliga förhandlingar. OL Frank Rosenius redovisar av KKrVA 

projekt KV 21. OL Jon Wikingsson orienterar om Marinstridskrafternas taktiska 

reglemente. Preliminärt även ett inträdesanförande. 

 

 Orienterades om ny metod för anmälan till sammanträden via länk. 

 

 Sammanträdet ajournerades kort för att inbjuda gäster att ta plats i hörsalen. 

 

         Sammanträdet återupptogs med inbjudna gäster. 

 

§ 7 Information om och diskussion om alternativen för framtida anskaffningar av yt-

stridsfartyg. Diskussionen leddes av OL Mats Elofsson. Alternativen är att:  

 1) bygga vidare på Visbykonceptet och ”ta hem” vinsterna från den utveckling 

som nu är genomförd och samtidigt förfina konceptet ytterligare.  

 2) delta i en utveckling tillsammans med en annan nation, och i ett sådant samar-

bete försöka utnyttja så mycket som möjligt av de erfarenheter som finns i Sverige 

samt  

 3) att upphandla ett färdigt fartygskoncept på marknaden.  

 

 OL Peter Bager redovisade KÖMS syn på nytt utvecklingen av marinen med sär-

skild tyngdpunkt på nytt ytstridsfartyg  

 Finlands försvarsattaché kommendör Rami Peltonen orienterade om Finlands pla-

ner för nytt ytstridsfartyg inom ramen för projektet Squadron 2000. 

 OL Hans Wicklander orienterade om Saab Kockums syn på den fortsatta nation-

ella utvecklingen av ytstridsfartyg med fokus på vad som kommer efter korvett typ 

Visby. 

 OL Odd Werin orienterade om FMV och Marinens syn på nästa generations yt-

stridsfartyg samt pågående idégenerering och arbeten. 

 Följde lång diskussion med frågor till och kommentarer från de föredragande. 
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§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 
Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


