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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2018-11-28
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm onsdagen den 28
november 2018 i närvaro av 54 ledamöter och inbjudna gäster.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler till en kostnad av
200 kronor för KÖMS ledamöter.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (högtidssammanträdet 2018-11-15 i Karlskrona) som med godkännande lades till
handlingarna.

§3

Meddelades det tidigare fattade beslutet att akademien tilldelar ordinarie
ledamoten Peter Bager akademiens medalj i silver. Medaljen överlämnades av
ordförande. Sekreteraren läste upp motiveringen. Motivering; Peter Bager
belönas för sina insatser att som engagerad projektledare effektivt organisera och
leda det projekt som styrelsen etablerade våren 2017 under
arbetsnamnet ”Marinplanen”. Arbetet började bokstavligt talat från ett vitt
papper och Peter Bager startade det mycket insiktsfullt med att engagera
vetenskapsgrenarna. Det ledde till ett omfattande material som krävde ett
betydande redigeringsarbete för att hitta balansen mellan bredd, djup och
omfång. Mot slutet av året fick projektet den form som sedan kunde presenteras
under namnet En Marin för Sverige. Utöver arbetets goda mottagande hos den
avsedda målgruppen har det också nått stor framgång i akademien genom ett av
flera omvittnat ökat engagemang inom vetenskapsgrenarna och hos ledamöterna.

§4

Ordförande orienterade kort om planen att fördjupa arbetet med En Marin för
Sverige genom ett seminarium sannolikt på Medelhavsmuseet i slutet av maj eller
i början på juni 2019.

§5

Sekreteraren orienterade om läget vad avser förslaget om ändringar av
tillämpningsbestämmelserna. Processen är tydligt angiven i stadgarna och innebär
konkret att styrelsen avser att låta ledamöterna vid det ordinarie sammanträdet i
Karlskrona 2019-01-21 första gången ta ställning till förslaget genom votering och
brevledes röstning. Förslaget till ändringar och valsedel kommer att brevledes
skickas ut inom kort tillsammans med kallelsen till sammanträdet.
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§6

Höll ordinarie ledamoten marinchefen konteramiral Jens Nykvist, anförande om
marinens nya ledningsorganisation och hur ÖB delegerade ledarskap ska fungera i
praktiken. Följde lång och engagerad frågestund.

§7

Höll hedersledamoten amiral Alain Coldefy, inträdesanförande under rubriken ”
What´s at stake for the French Navy in the 21st century?” Följde lång frågestund.

§8

Inga övriga frågor anmäldes.

§9

Sekreteraren orienterade att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Karlskrona på
Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7, måndagen den 21 januari 2019, klockan
17.30. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Information om
Sjöstridsskolans utveckling samt orientering om amfibiestudien. Inträdesanförande
av OL Per Nilsson. Sällskapets första behandling av förslaget till ändringar av
tillämpningsbestämmelserna.
Därefter följer det ordinarie sammanträdet i Stockholm på Sjöhistoriska museet
onsdagen den 20 februari 2019 i Stockholm, kl. 17.30. Öppet sammanträde med
stadgeenliga förhandlingar. Diskussion om varför marinen behöver en egen
regelutveckling i förhållande till den civila sjöfarten. Föredragande
Överinspektören vid Marinens fartygsinspektion Kk (ming) John Timerdahl.
Inträdesanförande av OL Anders Hörnfeldt.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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