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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Det slutna sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 18 april 

2018 i närvaro av 37 ledamöter.  

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

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

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Hälsade ordförande våra äldsta ledamöter 

OL Jarl Ellsén och OL Nils Rydström särskilt varmt välkomna. 

  

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har OL 1012 Gustaf Samuelson avlidit. 

Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2018-03-21 i 

Göteborg som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 4 Ordförande orienterade kort om genomfört möte med marinchefen, minnesstunden 

för avlidne HL Herman Fältström samt om den genomförda ceremonin på 75-

årsdagen av HMS Ulven krigsförlisning. 

 

§ 5 Gav sekreteraren en kort information om lanseringen av En Marin före Sverige 

och den planerade sjöförsvarsdebatten den 30 maj på Medelhavsmuseet. Medde-

lades att målgrupperna har företräde om det blir ett stort intresse. 

 

§ 6 Anmäldes att ett förslag till ändring av stadgarnas tillämpningsbestämmelser har 

inkommit till styrelsen. Ordförande orienterade om hanteringen av ärendet. Ären-

det bordlades för styrelsens beredning i enlighet med stadgarnas tillämpningsbe-

stämmelser. 

 

§ 7 Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av ÅR 2017 finansiella instrument 

samt avslutade med att redovisa portföljens värdestegring. Redovisade OL Nils 

Eklund revisionsberättelsen för 2017.  

Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet med ack-

lamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Meddelade 

sekreteraren att 100 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkommit. Tackade 

ordförande ledamöterna för förtroendet, kommenterade kort sällskapets fram-
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gångsrika placeringsstrategi med utdelning från säkra värdepapper samt tackade 

kassaförvaltaren för hans gedigna arbete. Anmärkning; Årsredovisningen har 

skickats till samtliga svenska ledamöter och finns publicerad på hemsidan. 

 

§ 8 Beslut om årsavgift för 2019 och beslut om sammanträdesdagar för 2019. 

 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2019. 

 Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens förslag. Meddelade 

sekreteraren att 100 jakande poströster för styrelsens förslag har inkommit. 

 Styrelsen föreslår sammanträdet följande sammanträdesdagar för verksam-

hetsåret 2018-2019.  

o Onsdagen den 28 november 2018 i Stockholm, kl. 17.30   

o Måndagen den 21 januari 2019 i Karlskrona, kl. 17.30 

o Onsdagen den 20 februari 2019 i Stockholm, kl. 17.30  

o Onsdagen den 20 mars 2019 i Göteborg, kl. 1730  

o Onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm, kl. 1730 (ändrat i förhållande till 

utsänt förslag) 

o Onsdagen den 15 maj 2019 i Stockholm, kl. 17.30  

o Onsdagen den 21 augusti 2019 i Karlskrona, kl. 1730. Nomineringssam-

manträde. 

o Onsdagen den 25 september 2019 i Stockholm, kl. 1730. Valsammanträde 

o Onsdagen den 16 oktober 2019 i Göteborg, kl. 1730  

o Fredagen den 15 november 2019 i Stockholm, kl. 1630. Högtidssamman-

träde 

  OL Kenneth Lindmark anmälde att han önskade en bättre samordning vid val av 

dagar och datum för sällskapets aktiviteter. Flera gånger föreligger onödiga sche-

makrockar. 

 Beslutade sammanträdet om mötesdagar enligt styrelsens förslag. 

 

§ 9 Övriga frågor. Avseende det årliga beslut om antal nya OL för inval, har styrelsen 

uppfattat att det kan uppfattas föreligga en konflikt mellan förarbetena till 2012 

års stadgebeslut och de tillämpningsföreskrifter som beskriver invalsförfarandet. I 

syfte att klargöra detta föreslog ordföranden en diskussion i frågan, varvid 

en längre sådan fördes.  

 Bland annat anförde OL Nils Bruzelius att konsekvensen av att ledamöter tenderar 

att inväljas i en ålder som medger ett livslångt ledamotskap i ca 40 år sammanta-

get med en begränsning till 280 OL rent matematiskt leder fram till den uthålliga 

nivån av 7 nya OL per år. 280 dividerat med 40 ger 7. Så länge antalet ledamöter 

överstiger 280 ger 7 nya per år en insvängning mot de 280. Flera ledamöter ut-

tryckte oro för att en begränsning till 3 eller 4 nyinvalda OL per år skulle leda till 

en höjning av medelåldern, och på sikt fler bortgångna ledamöter per år.  
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 Innebörden skulle bli ett årligt behov av kraftig nyrekrytering för att undvika ett 

oavsiktligt fortsatt tapp av ledamöter. En jämnare rekrytering framhölls därför 

vara att föredra. På ordförandens förslag enades sammanträdet om att: 

 Det är ostridigt enligt stadgarna att antalet OL ska ned till nivån 280 

 Beslut om antal OL för inval ska fattas som leder mot nivån 280 i en lång-

siktigt uthållig takt under som tidigare uttalats en period av ca 10 år  

 I övrigt äger nomineringssammanträdet i enlighet med § 6 Tillämpningsfö-

reskrifterna 2 och 3, beslutet om antalet nya OL för inval med det antal 

sammanträdet finner lämpligt och rimligt i beaktande av styrelsens förslag 

och bristanalys samt vad som fastställts ovan.  

Ordföranden ställde också frågan om sammanträdet kunde anse att denna besluts-

form vara tillräcklig i detta ärende, och således inte betrakta saken som en fråga 

för beslut enligt stadgans § 18.2. Sammanträdet biföll detta. Innan propåerna ovan 

förelades sammanträdet för beslut, ställde ordföranden frågan om någon av de 

närvarande ledamöterna var av annan uppfattning än vad som föreslogs. Ingen le-

damot framförde avvikande mening, varvid besluten kan betraktas som enhälliga.   

Oaktat vad som anförts om nomineringssammanträdets, som normalt äger rum i 

Karlskrona, betydelse för beslut om antal nya OL, framhöll ordföranden i beak-

tande av frågans vikt värdet av att denna diskussion och besluten ovan även av-

handlats vid ett sammanträde i Stockholm.  

Ordföranden anmälde att han avsåg att redovisa diskussionen och besluten 

ovan vid årets nomineringssammanträde den 22 augusti i Karlskrona.   

 Orienterade OL Kenneth Lindmark kort om regeringens beslut om angränsande 

zon vilket kommer att tydliggöra myndighetsutövningen till sjöss. Anmärkning; 

Sekreteraren har skrivit ett längre yttrande i ärendet. 

 Fortsatte OL Kenneth Lindmark med att fråga om akademien ställer sig bakom en 

ambition att en tretungad flagga ska blåsa från Waxholms kastell? Ordförande 

meddelade att frågan var ny för styrelsen och måste beredas före det att akademien 

tar ställning i frågan. 

 

§ 10 Höll OL PM Nilsson inträdesanförande under rubriken - "Försvaret och media, 

två konsolideringsbranscher i behov av stöd utifrån". Följde lång frågestund. 

 

§ 11 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Stockholm på 

Sjöhistoriska museet onsdagen den 16 maj 2018 i Stockholm, kl. 17.30. Öppet 

sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Peter Ahlås. 

Diskussion om luftförsvar ombord. 

Orienterades att Marinkonferensen eller ”valrörelsens stora sjöförsvarsdebatt” ge-

nomförs på Medelhavsmuseet onsdagen den 30 maj från klockan 1300. Debatten 

ska helt handla om sjöförsvaret. Försvarsministern Sr Peter Hultqvist och samtliga 

partiers försvarspolitiska talesmän har accepterat. Moderator är en av Sveriges 

främsta försvarspolitiska debattörer, Annika Nordgren Christensen. 

Debatten börjar klockan 1330 med att ordförande välkomnar och presenterar de 

viktigaste slutsatserna av En Marin för Sverige. Introducerar moderator som väl-
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komnar Sr för ca 20 minuters anförande. Därefter frågor till Sr från moderator och 

auditoriet. Därefter välkomnas övriga partier att i tur och ordning kommentera Sr 

anförande med frågor från moderator samt repliker. Slutsummering samt avtack-

ning av ordförande. Debatten slut klockan 1530 därefter kaffe. 

 

§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 
Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 

 


