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Protokoll vid ordinarie sammanträde 2021-05-19
Det digitala ordinarie sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 april 2021 på Sjöfartshuset
i Stockholm i närvaro av 41 ledamöter varav 4 i Sjöfartshuset och 37 via digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på plats i Danmark,
Norge och Storbritannien.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL 1084 Lars Thomasson avlidit
den 1 maj. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§3

Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från det digitala sammanträdet 202104-21 i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterar. Planeringen för KÖMS 250 år löper på enligt plan. Jubileumsprogrammet ligger fast, men styrgruppen gör löpande riskbedömningar av pandemiläget. Styrgruppen med stöd av medicinsk expertis hade överläggningar den 18
maj varvid beslutades att fullfölja planeringen.

§5

Vetenskapsgren I orienterade i aktuellt ämne. OL Jon Wikingsson orienterade om
nya ledningsmetoder för sjöstridsförbanden. Följde engagerad frågestund.

§6

Sekreteraren orienterade om årets kandidater till inval och varför orienteringen upprepas flera gånger.

§7

Sekreteraren orienterade om den indonesiska ubåten KRI Nanggala totalförlust och
ubåtsräddning i allmänhet.

§8

Inga övriga frågor framfördes-

§9

Orienterade sekreteraren att det kommande sammanträdet efter sommaruppehållet
med vaccin i våra kroppar, genomförs som ett fysiskt och digitalt sammanträde onsdagen den 18 augusti 2021 i Stockholm, kl. 17.30. Sammanträdet är ett ordinarie
sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet
sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandida-
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terna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2021
och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av OL Per Öhrstedt.
§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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