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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2019-02-20 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 februari 2019 med början klockan 1730 på 

Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 64 ledamöter och inbjudna gäster. Den 

öppna delen av sammanträdet startade klockan 1800. 

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 Meddelades att sedan föregående möte har OL 1160 Carl Fredrik Ebeling avlidit. 

Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (ordinarie 

sammanträde 2019-01-21 i Karlskrona) som med godkännande lades till 

handlingarna. 

§ 4 Meddelades det tidigare fattade beslutet att akademien tilldelar Professor Lars 

Ericson Wolke FHS akademiens medalj i silver. Medaljen överlämnades av 

ordförande. Sekreteraren läste upp motiveringen. Motivering; Lars Ericson Wolke 

belönas för sin omfattande forskning och publicering av sina arbeten inom det 

marinhistoriska området. Den berättarglädje som präglar hans böcker utgår från 

hans tydliga vilja att öka insikten och kunskapen hos läsarna om de marina 

konflikterna och sjöstridernas betydelse i Västerhavet och Östersjön för den svenska 

nationens skydd och utveckling. Lars Ericson Wolke tillför därmed KÖMS 

vetenskapsområden ett i akademiens intresse berömligt historiskt- och nationellt 

perspektiv. 

§ 5 Ordförande orienterade kortfattat om det planerade programmet vid 

marinkonferensen den 28 maj. 

§ 6 Sekreteraren orienterade om läget vad avser förslaget om ändringar av 

tillämpningsbestämmelserna. 

 Vid sällskapets första behandling av förslag till ändringar av tillämpnings-

bestämmelserna var antalet inkomna poströster 89 stycken varav: 

 86 - ändringsförslagen med styrelsens tillägg och justeringar antas till 

vilande (preliminärt godkännande) 

 2 - endast ändringsförslagen antas till vilande 
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 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. Anmärkning; ändringar av stadgar är inte föremål för 

behandling. 

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

ofullständig frankering. 

 Genomfördes omröstning (behandling) i Karlskrona genom handuppräckning. Utföll 

omröstningen enligt nedan: 

a) 0 röster för återvisning till styrelsen, eventuellt med ändringsförslag, för 

vidare behandling 

b) 21 röster (samtliga röstberättigade) antas till vilande mao prel. godkännande 

c) 0 röster förkastas 

 

 Mötesordförande konstaterade att ändringsförslagen med styrelsens justeringar och 

tillägg totalt har fått 107 ja röster och därmed antagits till vilande. 

 Meddelade sekreteraren att slutbehandling planeras till det ordinarie sammanträdet i 

Stockholm den 10 april. Även den omröstningen ska genomföras som poströstning 

och omröstning vid sammanträdet. 

 De alternativ som föreligger vid slutbehandlingen är att ändringarna kan antas eller 

förkastas. 

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Anders Hörnfeldt inträdesanförande under rubriken 

”Drivkrafter bakom svensk ubåtsjaktförmåga - igår, idag och imorgon." Följde lång 

och engagerad frågestund. 

§ 7 Orienterade överinspektören vid marinens fartygsinspektion Kk (ming) John 

Timerdahl om varför marinen behöver en egen regelutveckling i förhållande till den 

civila sjöfarten. Följde lång frågestund. 

§ 8 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 9  Sekreteraren orienterar om att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Göteborg 

onsdagen den 20 mars 2019 i Göteborg, kl. 17.30 ombord s/s Marieholm. Öppet 

sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Seminarium under rubriken 

”Brandbekämpning ombord – vad kan vi lära av varandra?” Inträdesanförande av OL 

Mattias Widlund under rubriken - "Svensk handelssjöfart i ett nytt säkerhetspolitiskt 

läge" 

 

  Inval 2019. Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 

2019. Invalsblankett i digitalt format finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara 

undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till 

akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress: 

secretary@koms.se 

mailto:secretary@koms.se
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§ 10 Sammanträdet förklarades för avslutat 

 

 

Vid protokollet, 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 


