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Protokoll vid ordinarie sammanträde  

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 augusti 2019 med början klockan 1730 

på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 30 ledamöter. 

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen till en 

kostnad av 200 kronor (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöterna.  

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna 1210 

Ivar Virgin och 1251 Bengt Johansson avlidit. Ordförande påkallade en 

stunds tystnad. 

§ 3 Föredrog sekreteraren sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde 

(2019-05-22 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 4 Ordförande orienterade om att han kallats till försvarsministern för att orien-

tera om läget i Korea samt att han då även avser att kommentera försvarsbe-

redningens rapport. 

§ 5 Redovisade sekreteraren styrelsens uppfattning om akademiens brist på 

kompetenser som vägledning vid inval 2019.  

§ 6 Redovisade sekreteraren årets kandidater till inval (bildspel). 

§ 7 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta 

antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2019 ska vara nio (9). 

Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad. 

§ 8 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta 

antal kandidater att väljas in som korresponderande ledamöter 2019 ska vara 

en (1). Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad. 

§ 9 Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedlar för OL och KL i 

alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade no-

mineringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedlar. 

§ 10 Redovisade valberedningens ledamot Magnus Jönsson valberedningens för-

slag till val av vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer 

med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2019 – 

2020. Anmäldes att några motförslag inte har inkommit till vare sig valbe-

redningen eller till styrelsen. Anmärkning; Valberedningens förslag skick-

ades ut i juni månad. 
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§ 11 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla valberedningens förslag till 

valsedel för val av vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revi-

sorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2019 – 2020. 

 Ajournerades sammanträdet för en kort paus. 

§ 12 Orienterade örlogskapten Per-Erik Nyström, 1.ubåtsflottiljen om HMS Ar-

temis samt kommendörkapten Bernt Andersson, 3.sjöstridsflottiljen om det 

svenska marina deltagandet i Nato övningen TRIDENT JUNCTURE-18 

som genomfördes i Norge 

§ 13 Övriga frågor. Ordinarie ledamoten Göran Wallén orienterade om sällskapet 

Fredrik Henrik af Chapman. Sällskapets ändamål är att samla och förmedla 

kunskaper om Fredrik Henrik af Chapman och hans betydelse för svensk 

och internationell sjöfart och ingenjörskonst samt om hans livsverk, hans 

person och hans värld. År 2021 är det 300 år sedan af Chapman föddes, vil-

ket sällskapet kommer att uppmärksamma. 

 Orienterade bibliotekarien Håkan Lindberg kort om biblioteket, pågående 

arbeten och dess målsättningar i det korta perspektivet. 

Anmälde ordinarie ledamoten Annicka Engblom vikten av att sällskapets 

bibliotekarie med ansvar för samlingarna Andreas Nilsson, väljs in som or-

dinarie ledamot. Ordinarie ledamoten Göran Wallén understödde detta för-

slag och anmälde samtidigt att KÖMS verksamhet vilar på tre ben – sam-

manträden och seminarier, biblioteket och tidskriften. Det är därför mycket 

viktigt att sällskapet har en professionell bibliotekarie som är ledamot.   

§ 14 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 25 

september 2019 klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet 

sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, re-

visorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av sti-

pendier och belöningar). Inträdesanförande av OL Björn Brenner. 

§ 15 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

 
 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 

 


