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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2020-10-14
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 14 oktober 2020 med början klockan 1730
ombord i s/s Marieholm i närvaro av åtta ledamöter samt 23 ledamöter via en
särskild digital länk till sammanträdet.
Instruktioner hur att logga in till sammanträdet och praktiska tips har skickats ut
till ledamöterna före sammanträdet.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte har OL 1412 Esbjörn Hillberg
avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§3

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (valsammanträdet 2020-09-23 i Stockholm) som med godkännande lades till
handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om att pandemin har påverkat planeringen för 250
års jubileumsåret i så måtto att de olika arrangemangen startar senare på året
än som tidigare planerats. Verksamhet planeras i Stockholm, Göteborg och
Karlskrona. Försvarspropositionen offentliggörs i vecka med planerat
försvarsbeslut i december. KÖMS kommer under hösten att noga analysera
propositionstexten och dess konsekvenser för marinen.

§5

Höll ordinarie ledamoten Johan Linders inträdesanförande under rubriken
"Militärläkaren, medicinalofficer eller värnpliktig kliniker; samt
nödvändigheten av Medicinalkårens återuppståndelse". Följde lång och
engagerad frågestund.

§6

Höll ordinarie ledamoten Mattias Svedin inträdesanförande under rubriken
”Förbandens beroende av externt stöd - det är som det är, men är det så vi
vill ha det?” Följde lång och engagerad frågestund.

§7

Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§8

Orienterade sekreteraren om att ordinarie sammanträde äger rum som ett
websammanträde torsdagen den 22 oktober 2020 i Stockholm på Karlberg.
Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanföranden av OL Fredrik Herlitz och
KL Juhapekka Rautava som kommer att tala från lämplig plats i Finland.
Vidare att årets högtidssammanträde (det 249.e) genomförs i Stockholm på
Sjöfartshuset som ett websammanträde med ett mycket begränsat antal
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deltagare. Preliminärt program; klockan 16.30–18.05 Högtidssammanträde
med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över
avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter, utdelning av belöningar
samt anföranden. Klockan 18.30 högtidsmiddag.
§9

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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