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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2021-01-18 

Det digitala sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2021 klockan 1800 på 
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 92 ledamöter varav 8 i Sjöfartshuset och 84 via 
digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på 
plats i USA, Storbritannien, Frankrike, Finland och Norge. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Föredrog sekreteraren sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde 
(sammanträdet 2020-11-25 i Stockholm) som med godkännande lades till 
handlingarna 

§ 3 Ordförande orienterar om att pandemin fortsätter, men att ett vaccin nu är i sikte. 
Det digitala formatet har kommit för att stanna även när vi åter får träffas fysiskt. 
Styrelsens förhoppning är att formatet ska göra ledamöterna mer aktiva och 
engagerade för KÖMS syften.  

§ 4 Höll ordinarie ledamoten Ewa Skoog-Haslum inträdesanförande under rubriken 
Vetenskap och omdöme - hur marinen förblir en kvalificerad förmågebärare och 
trogen totalförsvarets principer. Följde lång och engagerad frågestund. 

§ 5 Höll ordinarie ledamoten Anna Risfelt-Hammargren i vetenskapsgren IV en kort 
orientering om modern pråmtrafik. Pråmtrafik är självklar i Europa, men saknas 
helt i det svenska transportsystemet. En satsning på pråmtrafik skulle effektivisera 
transportkedjan, skona stadsmiljön och vara till stor nytta för miljön. 
Infrastruktursatsningen skulle dessutom vara mycket billig i jämförelse med stora 
järnvägssatsningar samt elektrifiering av vägar för eldrift av lastbilar. 

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson, projektledare KÖMS 250 år, en 
kort orientering om planeringen för jubileumsåret.  

§ 7 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 8 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett 
websammanträde onsdagen den 17 februari 2021 i Stockholm på Sjöfartshuset kl. 
18.00. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av 
OL Leif Grundberg. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren III. 

 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 med ordinarie post till 
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akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress: 
secretary@koms.se 

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 
Bo Rask 
Akademiens sekreterare 
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