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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i 

Stockholm onsdagen den 21 februari 2018 i närvaro av 35 ledamöter och inbjudna gäs-

ter. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta i sammanträdet. 

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

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

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat. Meddelade ordförande att HL 

Alain Coldefy inte har kunnat komma till Stockholm pga. strejk på Air France. 

Avsikten var att HL Coldefy skulle hålla sitt inträdesanförande under rubriken ” 

Europe and security stakes at sea: what’s new in 2018? Styrelsen arbetar för att 

snarast hitta en ny tid för Caldefy anförande. 

 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har OL Torsten Engberg och OL Göran 

Romare avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

  

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2018-01-22 i 

Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Ordförande orienterade kort om hans deltagande vid FoF RK, den med hänsyn till 

konferensen väl timade debattartikeln i DI och arbetet med En Marin för Sverige.  

 

§ 5 Sekreteraren gav kort information om hur lanseringen av En Marin för Sverige är 

planerad samt planeringsläget för den uppföljande marinkonferensen – 2018 års 

marina valdebatt - den 30 maj i Stockholm. 

 

§ 6 Inga övriga frågor framfördes.  

 

§ 7 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum ombord i s/s 

Marieholm i Göteborg onsdagen den 21 mars 2018 med början klockan 1730. Öp-

pet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Erik La-

gersten. Seminarium under rubriken ”Brandbekämpning ombord – vad kan vi lära 

av varandra?”. 
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 Sammanträdet därefter äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen 

den 18 april 2018 i Stockholm, kl. 17.30. Slutet sammanträde. Stadgeenliga för-

handlingar (revisionsberättelse för 2017 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). 

Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2019. Inträdesanförande av OL 

PM Nilsson.  

 

 Sekreteraren orienterade kort orientering om den nya metoden för anmälan via 

länk. 

 

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

 

§ 8 OL Frank Rosenius orienterade om KKrVA projekt Krigsvetenskap i 21.a århund-

radet och de slutsatser främst rörande marinen, som arbetet har lett fram till. Följ-

de lång och engagerad frågestund. 

 

 

§ 9 OL Jon Wikingsson orienterade om Marinstridskrafternas nya taktiska reglemente. 

Följde lång frågestund. 

 

 

§ 10 Höll ordinarie ledamoten Peter Thomsson inträdesanförande under rubriken 

"Framtida officersutbildning i Marinen" med kopplingar till de krav som FM PerP 

har identifierat. Följde lång frågestund. 

 

 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 
Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


