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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2020-11-25 

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 25 november 2020 med början klockan 
1730 på Sjöfartshuset i Stockholm i fysisk närvaro av fem ledamöter samt 36 
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 2020-10-22 i Stockholm) som med godkännande lades till 
handlingarna. 

§ 3 Ordförande orienterade om att KÖMS tyvärr tvingades ställa in årets 
högtidssammanträde, men ett mindre planeringssammanträde genomfördes 
den 16 november för 250 års jubileet. Mer utförlig information kommer i de 
kommande numren av TiS. Vi fortsätter analysen av propositionstexten 
inför försvarsbeslutet. Tyvärr hamnade marinen i mediaskugga vid den i 
Sverige nyligen genomförda samövningen med amerikanska specialförband. 
Vi kommer att fortsätta med de digitala sammanträdena och slutligt beslut 
om plats för nästa års första sammanträde den 18 januari (preliminärt i 
Karlskrona) kommer att fattas efter jul. 

§ 4 Höll KL Juhapekka Rautava inträdesanförande om sjöofficerutbildningen i 
Finland under 240 år. Anförande utgjorde del två av två fristående delar. 
Juhapekka Rautava talade från Finland. Följde engagerad frågestund. 

§ 5 Höll OL John Timerdal under rubriken – ”Örlogsfartygsprojektering med 
framgång – några påståenden”. Följde engagerad frågestund. 

§ 6 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 7 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger preliminärt 
rum som ett blandat fysiskt och websammanträde måndagen den 18 januari 
2021 på sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, kl. 17.30. Öppet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL 
Ewa Skoog-Haslum.  

 Samt att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 
15 mars 2021. Invalsblankett i digitalt format finns hos sekreteraren. 
Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds 
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med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version till 
sekreteraren på adress: secretary@koms.se 

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 
Bo Rask 
Akademiens sekreterare 

 

 

mailto:secretary@koms.se

