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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2020-02-19
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 19 februari 2020 med början klockan 1730 på
Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 44 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 (ordinarie
sammanträde 2020-01-20 i Karlskrona) som med godkännande lades till
handlingarna.

§3

Gav ordförande en kort orientering om sin syn på försvarsberedningens arbete.

§4

Höll ordinarie ledamoten Patrik Gardesten inträdesanförande under rubriken
”Framtidens marin kräver en stärkt amfibisk ledningsförmåga”. Följde lång och
engagerad frågestund.
Ajournerades sammanträdet kort för en bensträckare.

§5

Gavs en orientering om Östersjön ur ett brett perspektiv. De ordinarie ledamöterna
Marie Jacobson, Martin Jakobsson och Niklas Granholm talade om Östersjön ur ett
havsrättsligt, oceanografiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv. Följde lång och
engagerad frågestund.

§6

Övriga frågor. Museichefen Hans-Lennart Ohlsson orienterade om att Sjöhistoriska
museet nu har tagit ansvaret över T 46. Museichefen uttryckte sitt tack till HM
Konungen för hans kulturhistoriska gärning. Vidare orienterade museichefen att han
nu lämnar chefskapet över Sjöhistoriska museet. Museichefen avtackades för sitt
uppskattade stöd till KÖMS.

§7

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 18
mars 2020 i Stockholm, kl. 17.30. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar.
Seminarium om urholkningen av försvarsanslaget pga. svag kronkurs och
valutasäkring mm i stora projekt. Talare konteramiral Thomas Engevall chef
ledningsstaben FMV, CFO Svensk Exportkredit Stefan Friberg, GD
Finansinspektionen Erik Thedéen och FM Ekonomichef Helena Holmstedt.
Moderator Michael Zell. Inträdesanförande av vice VD Svensk Sjöfart ordinarie
ledamoten Anders Hermansson.
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Inval 2020
Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2020.
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
Sekreteraren bad förslagsställarna att tänka på vad den som föreslås kan göra för
KÖMS, att försöka ta reda på vad hans eller hennes ambition är med ledamotskapet.
Ledamotskapet är ingen förläning för ett gott arbete utan en plattform som kan
användas för att argumentera för sjöfart och ett starkare sjöförsvar.
§8

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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