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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2021-03-17 

Det digitala sammanträdet ägde rum onsdagen den 17 mars 2021 klockan 1800 på 
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 208 ledamöter och inbjudna gäster varav 7 
i Sjöfartshuset och 201 via digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver 
deltagare i Sverige även deltagare på plats i Belgien, Finland, Frankrike, Norge 
och Storbritannien. Detta är sannolikt ett rekorddeltagande i ett ordinarie 
sammanträde. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Meddelas att sedan föregående möte har HL amiral Jan Klenberg Finland och OL 
Kristoffer Huldt avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (sammanträdet 
2021-02-17 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 4 Ordförande orienterade om jubileumsprogrammet som i sin helhet finns beskrivet 
i TiS 1/21och läste upp målsättningen med jubileumsfirandet. 

§ 5 Höll Försvarsministern Sr Peter Hultqvist anförande om försvarsbeslutet med 
fokus till sjöförsvaret. Följde lång och engagerad frågestund. 

§ 6 Höll OL Patrik Oksanen inträdesanförande under rubriken ”Kommunikation för 
en marin strategi på väg mot 2050-talet - Behov, hinder, desinformation och 
möjligheter på vägen”. Följde lång och engagerad frågestund. 

§ 7 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 8 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie digitala sammanträde äger rum 
onsdagen den 21 april 2021 i Stockholm, kl. 18.00. Slutet sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2020 och fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgift och sammanträdesdagar för 2022. 
Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av 
OL Fredrik Lindén.  

 Sekreteraren meddelade vidare att det i TiS 1/2021 redovisade 
jubileumsprogrammet gäller fortfarande. Planeringsarbetet bedrivs med full kraft. 
Styrgruppen bedömer för närvarande att inga ändringar är nödvändiga med 
anledning av pandemin. 

 Den nyligen genomförda enkäten har glädjande nog tagits emot väl. Den 17 mars 
har 170 ledamöter besvarat enkäten vilket innebär 216 positiva svar. 
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 Inbjudningar och kallelser till de olika aktiviteterna kommer att skickas ut senare i 
år. 

 

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet; 

 
Bo Rask 
Akademiens sekreterare 

 

 


