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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2020-10-22 

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 22 oktober 2020 med början klockan 1730 
på Drottning Viktorias Örlogshem i fysisk närvaro av fyra ledamöter samt 17 
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 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde 
(sammanträdet 2020-10-14 i Göteborg) som med godkännande lades till 
handlingarna. 

§ 3 Orienterade ordförande om vikten av att KÖMS följer Folkhälso-
myndighetens rekommendationer för att inte bidra till smittspridning av 
Covid-19. KÖMS har påbörjat analys av regeringens propositionstext till 
riksdagen. Avsikten är att föreslå ändringar som kan ge effekt utan att vara 
kostsamma så kallade lågt hängande frukter. Arbetet kommer därefter att 
fokuseras mot framtida försvarsbeslut. 

§ 4 Höll KL Juhapekka Rautava inträdesanförande under rubriken 
”Sjöofficerutbildningen i Finland under 240 år”. Anförande utgör del ett av 
två fristående delar. Juhapekka Rautava talade från Finland. Följde lång 
frågestund. 

§ 5 Höll OL Fredrik Herlitz inträdesanförande under rubriken ”Sjöfartsskydd - 
de sista sjömilen. Hur kan Marinen skydda vår strategiska import in till 
kajen?” Följde lång frågestund. 

§ 6 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 7 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett 
websammanträde onsdagen den 25 november 2020 i Stockholm, kl. 17.30. 
Digitalt ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöfartshuset. Öppet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande OL John 
Timerdal under rubriken – ”Örlogsfartygsprojektering med framgång – 
några påståenden”. 

 Sekreteraren meddelade vidare att årets högtidssammanträde (det 249.e) 
genomförs i Stockholm på Sjöfartshuset som ett websammanträde med ett 
mycket begränsat antal deltagare. Preliminärt program; klockan 17.00–18.45 
Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, 
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minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter, 
utdelning av belöningar samt anföranden.  

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 
 
Bo Rask 
Akademiens sekreterare 

 

 

 


