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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 augusti 2018 på Sjöofficersmässen, Amirali-

tetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 25 ledamöter och en inbjuden gäst. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en kost-

nad av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna.  

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har OL 929 Per-Gunnar Fernander och OL 

1233 Johan Forslund avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2018-05-16 i 

Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 4 Orienterade ordförande kort om sitt deltagande vid två värdiga evenemang; 75 år 

sedan ubåten Ulven krigsförlisning samt vid 80-års jubileet av Sjöhistoriska Mu-

seets invigning. Vidare att Marinkonferensen genomfördes med ett bra resultat och 

att planeringen för 2019 Marinkonferens redan har påbörjats. Marinkonferensen 

2018 kan i sin helhet följas genom länk på hemsidan. Styrelsen arbetar med det 

inkomna ändringsförslaget till tillämpningsbestämmelserna. Årets högtidssam-

manträde genomförs i Karlskrona. 

§ 5 Redovisade sekreteraren styrelsens uppfattning om akademiens brist på kompeten-

ser som vägledning vid inval 2018. Kommenterade OL Magnus Haglund att en 

övrig brist är oceanografisk kompetens. Kommenterade OL Göran Wallén att i 

flödessäkerhet ingår även sjötransporter runt den svenska kusten inte enbart im-

port- och exportsjöfart. 

§ 6 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att det högsta 

antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2018 ska vara sex (6). 

§ 7 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att det högsta 

antal kandidater att väljas in som korresponderande ledamöter 2018 ska vara en 

(1). 

§ 8 Redovisade sekreteraren förslag till valsedlar för OL och KL i alfabetisk ordning 

för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade nomineringssammanträdet att 

fastställa styrelsens förslag till valsedlar. 

§ 9 Redovisade valberedningens ordförande OL Christian Allerman, valberedningens 

arbetsformer och processer samt förslag till val av ordförande, sekreterare, styrel-

seledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verk-
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samhetsåret 2018 – 2019. Anmäldes att några motförslag inte har inkommit till 

vare sig valberedningen eller styrelsen. 

§ 10 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla valberedningens förslag till valse-

del för val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med supple-

anter samt valberedning för verksamhetsåret 2018 – 2019. 

 Ajournerades sammanträdet för en kort paus. 

§ 11 Höll ordinarie ledamoten Fredrik Hellström inträdesanförande under rubriken – 

”Dagens riskprocesser, ökar eller minskar de Sveriges försvarsförmåga?” Följde 

lång och engagerad frågestund. 

§ 12 Orienterade OL Tomas Martinsson om marinens nautiska utbildning. Följde lång 

och engagerad frågestund. 

§ 13 Övriga frågor. Ställde OL Göran Wallén fråga om styrelsen har analyserat effekten 

(närvaro, artiklar mm) för de senaste årens inval. Ordföranden meddelade att detta 

är en ständigt närvarande omsorg i styrelsen. Men frågan ger anledning till ett 

möjligen mer strukturerat angreppssätt, vilket även sekreteraren noterade för fort-

satt arbete inom styrelsen.   

 Orienterade OL Magnus Haglund om KkRVA nya projekt ”Säkerhet i morgonda-

gens Europa – Svenska perspektiv och föreslog att KKrVA avd II och KÖMS ska 

samarbeta för att nå ett bättre resultat. Ordföranden förklarade sig välkomna alla 

inviter till samarbete på deras respektive möjliga förtjänster, men underströk bety-

delsen av att KÖMS driver projekt och verksamhet i KÖMS intresse.  

§ 14 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 

26 september 2018 klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet 

sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, reviso-

rer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och 

belöningar). Inträdesanförande av OL Gunnar Möller. 

 Diskussion om samverkan mellan marinen och Kustbevakningen. 

§ 15 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 


