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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 10 april 2019 med 

början klockan 1730 i närvaro av 39 ledamöter. Sammanträdet var slutet d.v.s. endast 

KÖMS ledamöter var välkomna att delta i sammanträdet. 

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

rätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Som mötesordförande verkade HL Lars G 

Persson i ordinarie ordförandes frånvaro.  

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2019-03-20 i 

Göteborg som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Sekreteraren orienterade kortfattat om marinkonferensen den 28 maj.  

 

§ 4 Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av ÅR 2018 finansiella instrument 

samt avslutade med att redovisa portföljens värdeutveckling. Redovisade OL Sven 

Rudberg revisionsberättelsen för 2018.  

Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet med ack-

lamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Meddelade 

sekreteraren att 116 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkommit. Tackade 

ordförande ledamöterna för förtroendet, kommenterade kort sällskapets fram-

gångsrika placeringsstrategi med utdelning från säkra värdepapper samt tackade 

kassaförvaltaren för hans gedigna arbete. Anmärkning; Årsredovisningen har 

skickats till samtliga svenska ledamöter och finns publicerad på hemsidan. 

 

§ 5 Beslut om årsavgift för 2020 och beslut om sammanträdesdagar för 2019-2020. 

 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2020. 

 Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens förslag. Meddelade 

sekreteraren att 116 jakande poströster för styrelsens förslag har inkommit. 

 Styrelsen föreslår sammanträdet följande sammanträdesdagar för verksam-

hetsåret 2019-2020.  

o Onsdagen den 27 november 2019 i Stockholm, kl. 17.30   

o Måndagen den 20 januari 2020 i Karlskrona, kl. 17.30 
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o Onsdagen den 19 februari 2020 i Stockholm, kl. 17.30  

o Onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm, kl. 1730  

o Onsdagen den 22 april 2020 i Stockholm, kl. 1730  

o Onsdagen den 13 maj 2020 i Göteborg, kl. 17.30  

o Onsdagen den 19 augusti 2020 i Karlskrona, kl. 1730. Nomineringssam-

manträde. 

o Onsdagen den 23 september 2020 i Stockholm, kl. 1730. Valsammanträde 

o Onsdagen den 14 oktober 2020 i Göteborg, kl. 1730  

o Måndagen den 16 november 2020 i Göteborg, kl. 1630. Högtidssamman-

träde 

  Ställdes fråga om en bättre samordning med KKrVA vid val av datum för säll-

skapets aktiviteter. Flera gånger föreligger onödiga schemakrockar. Meddelade 

sekreteraren att KÖMS sammanträdesdagar alltid anmäls till KKrVA. 

 Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens förslag. Meddelade 

sekreteraren att 116 jakande poströster för styrelsens förslag har inkommit. 

 

§ 6 Slutbehandling av sällskapets förslag till ändring av tillämpningsbestämmelserna 

till 2013 års stadgar. Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens 

förslag. Meddelade sekreteraren att 116 jakande poströster för styrelsens förslag 

har inkommit. Därmed avslutas processen att ändra vissa av tillämpningsbestäm-

melserna till 2013 års stadgar. Sekreteraren kommer nu att införa de förändrade 

texterna och låta stadgarna gå till tryckning. 

 

§ 7 Inga övriga frågor framfördes. Delade mötesordförande ut invalsdiplom till OL 

Katarina Norén. 

 

§ 8 Sekreteraren gav en kort orientering om de i laga ordning inkomna förslagen till 

inval 2019. Presentationen är ett nytt element infört för att underlätta ledamöternas 

val i september. Presentationen baserades på ett bildspel med fotografi och en kort 

text om varje kandidat. Presentationen kommer även att genomföras i Karlskrona i 

augusti. Från och med nästa år genomförs motsvarande presentation i Stockholm, 

Göteborg och Karlskrona. 

 

§ 9 Höll ordinarie ledamoten Peter Sandwall under rubriken - "Styrning för ett star-

kare försvar med tillit för tillväxt”. Följde lång frågestund. 

 

§ 10 Genomfördes seminarium om Försvarsmaktens syn på den militära professionen. 

Vad betyder det för marinen? Panelsamtal med majoren och doktoranden Håkan 

Silverup och ombudsman Mikael Boox Officersförbundet. Seminariet leddes av 

Vsg II Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad. Följde lång frågestund. 
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§ 11 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Stockholm på 

Sjöhistoriska museet onsdagen den 22 maj 2019 i Stockholm, kl. 17.30. Öppet 

sammanträde. Diskussion om försvarsberedningens rapport. Inträdesanförande av 

OL Katarina Norén. 

Vidare orienterades att Marinkonferensen genomförs på Medelhavsmuseet ons-

dagen den 28 maj från klockan 1300. Försvarsministern Sr Peter Hultqvist och 

samtliga partiers försvarspolitiska talesmän kommer att bjudas in. 

Moderator är en av Sveriges främsta försvarspolitiska debattörer, Annika Nord-

gren Christensen. Diskussionen innehåller tre delar; 

1. Förslag och diskussion om personalförsörjningen till en tredubblad marin. 

2. KÖMS tolkning och analys av Försvarsberedningens rapport. Diskussion. 

3. Diskussion om att uppträda till sjöss under krig. Argumentation för nya yt-

stridsfartyg. 

 

 

§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 
Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 

 

 

 

 


