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Protokoll vid ordinarie sammanträde
(En bilaga)
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 16 maj 2018 i närvaro av
46 ledamöter och inbjudna gäster.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på 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 2018-04-16 i Stockholm
som med godkännande lades till handlingarna. Före det att protokollet godkändes och lades till handlingarna kommenterade ordinarie ledamoten Göran Wallén vissa skrivningar
i protokollet (bifogas detta protokoll som bilaga).

§4

Ordförande orienterade kort om den kommande marinkonferensen.

§5

Sekreteraren gav en kort information om att Marinkonferensen eller ”valrörelsens stora
sjöförsvarsdebatt” genomförs på Medelhavsmuseet onsdagen den 30 maj från klockan
1300. Debatten ska helt handla om sjöförsvaret. Försvarsministern Sr Peter Hultqvist och
samtliga partiers försvarspolitiska talesmän utom moderaterna där OL Annicka Engblom
ersätter, 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 välkomnar 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 avtackning av ordförande. Debatten slut
klockan 1530 därefter kaffe.
Målgrupperna har företräde.

§6

Höll ordinarie ledamoten Peter Ahlås inträdesanförande av under rubriken – ”Civil sjömilitär eller sjömilitär i kostym”. Följde frågestund.

§7

Genomfördes en omfattande orientering och diskussion om luftförsvar ombord under ledning av moderatorn ordinarie ledamoten Mats Elofsson. Följde frågestund.
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§8

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Bilaga till akademiprotokoll 2018-05-19

Göran R Wallén

PM 2018-05-14

Angående protokollet från KÖMS sammanträde 2018-04-18
Följande formulering i protokollet kräver ett klarläggande: ” har styrelsen uppfattat att det kan
uppfattas föreligga en konflikt mellan förarbetena till 2012 års stadgebeslut och de tillämpningsföreskrifter som beskriver invalsförfarandet.”.
Stadgegruppen, som leddes av HL Lars G. Persson, överlämnade till Styrelsen i juni 2012.sitt
förslag till förändrade stadgar och tillämpningsföreskrifter jämte en PM i vilken förarbetena
redovisades. I enlighet med då gällande stadgar behandlades förslaget av Styrelsen och därefter av Akademien i två vändor. För att för ledamöterna klarlägga hur stadgegruppen resonerat
bifogades nämnda PM i utskicken.
Inför den sista vändan, då de nya stadgarna jämte tillämpningsföreskrifter skulle antingen antas eller förkastas, hade ordföranden sänt ett brev till samtliga röstberättigade ledamöter, daterat 2012-11-28 och rubricerat ”Principer vid stadgeändring enligt slutbehandlingsförslag”. I
brevet redovisar ordföranden i ett antal punkter tänkt genomförande efter det att Regeringen
fastställt stadgarna. Följande punkt är av särskild vikt:
”I stadgeändringsförslagets § 2 anges vidare att det totala antalet ordinarie ledamöter ej må
överstiga 280. För att inte få ett totalstopp i inval av nya ordinarie ledamöter d.v.s. svenska
medborgare under ett antal år, vilket vore förödande i sig för akademien, kommer intill dess
antal ordinarie ledamöter har nått nivån 280, det att kunna väljas in högst fyra (4) ordinarie
ledamöter per år.”
Slutbehandling av stadgeändringsförslaget genomfördes 2012-12-12. I mötesprotokollet (återfinns i TiS 2012:5) avhandlade § 3 antagande och genomförande av de ändrade stadgarna.
Utfallet av omröstningen var 123 röster för, en emot och två ogiltiga poströster. Ordföranden
redovisade ”de principer som ska vara ledande vid genomförandet av vissa av de stadgeändringar som akademien nu har beslutat ska genomföras.”
Bland dessa principer är frågan om hur anpassningen av antalet ordinarie ledamöter till högst
280 av särskild betydelse. I beslutsprotokollet står ordagrant samma meningar som i ordförandens brev till ledamöterna av den 28 november.
Som framgår av protokollet togs i ett beslut antagandet av de nya stadgarna samt beslut om de
åtgärder och principer för genomförandet, som skulle tillämpas sedan Regeringen fastställt de
nya stadgarna, vilket skedde 2013-06-05.
Av detta framgår att beslutet 2012-12-12 omfattade stadgarna, tillämpningsföreskrifterna samt
punkter berörande genomförandet. Beslutet inkluderade inte stadgegruppens PM om förarbetena. Den nämns inte heller i protokollet.

