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Protokoll vid ordinarie sammanträde  

Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 januari 2019 med början klockan 1730 

Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 34 ledamöter och 

inbjudna gäster. Den öppna delen av sammanträdet startade klockan 1800. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor för 

KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna 992 Lennart 

Nordgren 974 Gunnar Nordbeck avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (ordinarie 

sammanträde 2018-11-28 i Stockholm) som med godkännande lades till 

handlingarna. 

§ 4 Ordförande orienterar. Ordförande överlät åt sekreteraren att orientera om 

deltagandet i FoF RK, förestående inval 2019, samt planeringen av 

marinkonferensen den 28 maj 2019. 

§ 5 Vidtog sällskapets första behandling av förslag till ändringar av tillämpnings-

bestämmelserna. Sekreteraren orienterade om processen och vad som genomförts 

före dagens sammanträde. Antalet inkomna poströster är 89 stycken varav: 

 86 - ändringsförslagen med styrelsens tillägg och justeringar antas till 

vilande (preliminärt godkännande) 

 2 - endast ändringsförslagen antas till vilande 

 1 - ändringsförslagen med styrelsens tillägg och justeringar godkänns inte 

och återvisas till styrelsen för vidare behandling 

 Av de 86 positiva svaren har tre kompletterande bilagor med förslag till smärre 

textändringar. Ett av de positiva svaren föreslår textändringar i såväl stadgar som 

tillämpningsbestämmelser. 

 Två svar har inte hämtats ut från posten á 23 kronor per kuvert på grund av 

ofullständig frankering. 

 Dagens omröstning (behandling) kan leda till att ärendet: 

a) återvisas till styrelsen, eventuellt med ändringsförslag, för vidare 

behandling 

b) antas till vilande 
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c) förkastas 

 Antas förslaget till vilande, får slutbehandling inte utsättas tidigare än en månad 

från den dag då förslaget beräknas vara de röstberättigade tillhanda.  

 Genomfördes omröstning genom handuppräckning. Utföll omröstningen enligt 

nedan: 

a) 0 röster  

b) 21 röster (samtliga röstberättigade) 

c) 0 röster  

 Ordförande konstaterade att ändringsförslagen med styrelsens justeringar och 

tillägg totalt har fått 107 ja röster. 

 Meddelade sekreteraren att slutbehandling planeras till det ordinarie sammanträdet 

i Stockholm den 10 april. 

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Per Nilsson inträdesanförande under rubriken "Corbett 

seglar vidare – sjöstridskrafternas roll i hybridkriget". Följde lång frågestund. 

§ 7 Orienterade Chefen 1. amfibieregementet överste Patrik Gardesten om 

amfibiestudien med biträde av överstelöjtnant Fredrik Hesselman. Följde lång 

frågestund. 

§ 8 Övriga frågor. Orienterade chefen 1.ubåtsflottiljen om att de två ubåtarna i A26 

serien ska namnges till HMS Blekinge och HMS Skåne. 

§ 9  Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum 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 

kommendörkapten (ming) John Timerdahl.  Inträdesanförande av OL Anders 

Hörnfeldt under rubriken ”Drivkrafter bakom svensk ubåtsjaktförmåga - igår, idag 

och imorgon”. 

 Påminde sekreteraren om att förslag till inval av nya ledamöter ska vara 

sekreteraren tillhanda senast den 1 april. 

 Överlämnade ordförande en blombukett till Elisabet Peijne som tack för hennes 

mångåriga tjänster till sällskapet. 

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat 

 

Vid protokollet, 

 
Bo Rask 

Akademiens sekreterare 


