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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona måndagen den 22 januari 2018 i närvaro av 46 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den
slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en kostnad av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna.
Ärenden:
§1

Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte har HL Herman Fältström, OL Gunnar-Bo
Ericson och OL Stefan Furenius avlidit. Ordförande erinrade om Herman Fältström betydelse för sällskapet och påkallade en stunds tystnad.

§3

Tilldelades OL Bo Wranker akademiens medalj i silver. Bo Wranker var förhindrad att ta emot sin medalj i samband med högtidssammanträdet. Sekreteraren läste
upp motiveringen. Motiveringen lyder: Ordinarie ledamoten Bo Wranker tilldelas
akademiens medalj i silver för hans gärning som akademiens bibliotekarie under
tiden 2011 - 2017. Under Bo Wranker ledning har biblioteket succesivt fortsatt att
utvecklats till ett betydande forskningsbibliotek, med alla samlingar nu tillgängliga genom nätverket Libris. Vidare har ett omfattande arbete inletts i syfte att såväl inventera som renovera bibliotekets äldre samlingar och konstverk. Detta har
varit en viktig sjömilitär kulturgärning som präglats av Bo Wranker respekt för
världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Arbetet har varit mycket uppskattat.

§4

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2017-11-29 i
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§5

Ordförande orienterade kort om arbetet med En Marin för Sverige, DI artikeln före
FoF Rikskonferens i Sälen och om den kommande Marinkonferensen den 30 maj
på Medelhavsmuseet i Stockholm. Vidare gavs en kort orientering om det ändringsförslag till tillämpningsbestämmelserna som en grupp har arbetat med. Processen att föreslå nya tillämpningsbestämmelser påbörjas inom kort.

§6

Övriga frågor. Inga frågor framfördes.
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§7
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Orienterade sekreteraren kort om ny metod för anmälan till sammanträden.
Orienterades om att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 februari klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av HL Alain Coldefy. OL Frank Rosenius
redovisning av KKrVA projekt Krigsvetenskap i 21:a århundradet. OL Jon Wikingsson orienterar om Marinstridskrafternas taktiska reglemente.
Orienterades om att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast
den 1 april 2018. Invalsblankett i digitalt format 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
Ajournerades sammanträdet kort för att inbjudna gäster ska kunna ta plats i lokalen.
Återupptogs sammanträdet med inbjudna gäster.

§8

Hölls ett seminarium om marinens officersutbildning under ledning av moderator
OL Christer Svensén. Presenterades ett arbete av OL Jonas Hård af Segerstad med
biträde i panelen av OL Mikael Brännvall. Följde lång frågestund.

§9

Hälsade ordförande ordföranden i Försvarsutskottet Riksdagsledamoten Allan
Widman och kommunalrådet Börje Dovstad välkomna till mötets frågestund. Inledde sekreteraren informationen till och diskussion med att presentera ett bildspel
om läget i marinen. Följde lång frågestund.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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