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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm onsdagen den 17 oktober 2018 i närvaro av 41 ledamöter och inbjudna gäster. Till den öppna delen av sammanträdet hade
gäster från Försvarsmakten, Föreningen för Göteborgs Försvar, sjöfartsintresserade
organisationer och medlemmar i sjöofficerssällskapet i Göteborg inbjudits att delta.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor
(förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter. Full kostnad för middagen
var 315 kronor.
Ärenden:
§1

Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten 908 Bror
Stefenson och de ordinarie ledamöterna 1027 Börje Huss och 1180 Thomas
Lundvall avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från valsammanträdet 2018-09-26
i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterade kort om valsammanträdet och dess resultat vad avser
antal invalda. Förklarade att det var viktigt att akademien årligen har ett intag
som gör att vi sakta svänger in mot det stipulerade antalet ordinarie ledamöter
om 280, och inte passerar denna siffra i fritt fall. Detta skulle kunna leda till för
stora årliga intag. Vidare uppmärksammade ordförande de svårigheter som enstaka ledamöter hade framfört som en konsekvens av det stora antalet kandidater
att välja från. Styrelsen anser sig ha varit så konkret som det är möjligt att vara
utan att favorisera någon kandidat.
Ordförande kommenterade En Marin för Sverige och att projektet är avslutat i
och med att Försvarsberedningens ordförande hade fått ett exemplar överlämnat
vid ett personligt besök.
Ordförande kommenterade även kort läget vad avser översynsarbetet av tillämpningsbestämmelserna.

§5

Övriga frågor. Framförde ordinarie ledamoten Carl-Johan Hagman beröm till
styrelsen för arbetet med En Marin för Sverige.
Kommenterade ordinarie ledamoten Nils-Ove Jansson att det nu åligger Försvarsberedningen att prioritera utifrån det svenska samhällets försvarsbehov i
dag. Där ingår bl. a försvaret av öppna sjövägar.

§6

Orienterade sekreteraren att nästa sammankomst med akademien äger rum torsdagen den 25 oktober 2018 i Stockholm. Mellan klockan 1800-2000 organiserar
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vetenskapsgren I en aktivitet (inte ett ordinarie sammanträde) med kadetter i
samlingssalen på Karlbergs Slott.
Syftet är i första hand att diskutera maritim forskning. I andra hand informera om
KÖMS och i tredje hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima sfären.
Årets högtidssammanträde det 247.e, genomförs i Karlskrona i Sparresalen Östra
Prinsgatan 4, torsdagen den 15 november med början klockan 1630. Program:
16.30 - 17.00 mottagning, klockan 17.00 - 18.45 högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på sjöofficersmässen.
Under tiden 1100 - 1400 genomförs en orientering av ubåtsprojektet A26 med
studiebesök i skrovhallen.
Ajournerades det slutna sammanträdet. Återupptogs det öppna sammanträdet.
§7

Höll ordinarie ledamoten Jimmy Johansson inträdesanförande med rubriken
”Överraskning i ett marint sammanhang”. Följde lång frågestund

§8

Hölls ett seminarium om nyanskaffningen av isbrytare under ledning av ordinarie
ledamoten Sten Göthberg. Presentationer genomfördes av Sjöfartsverkets projektledare för anskaffningen av isbrytare, ordinarie ledamoten Dan Broström,
Försvarsmaktens Chef för marina och strategiska projekt, ordinarie ledamoten
Kenth Gutensparr, Saab Kockums strategichef, ordinarie ledamoten Hans
Wicklander, polarforskningssekretariatets Enhetschef för marin forskning och
innovationer, Ulf Hedman samt Föreningen Svensk Sjöfarts Director of Safety
and Security, Carl Carlsson. Följde engagerad frågestund.

§9

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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