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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 18 augusti 2021 med början klockan 1730 i Sjöhistoriska museets hörsal i Stockholm i närvaro av 27 ledamöter varav 17 i Sjöfartshuset
och 10 via digital uppkoppling.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på till en kostnad av 200 kronor
(förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2020-05-19 i
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§3

Ordförande orienterade om att KÖMS 250 års jubileum inleds den 28 augusti med
ett musikseminarium på Sjöhistoriska museet. Firandet fortsätter med ett bibliotteksseminarium i Karlskrona den 30 september samt ett heldagsseminarium i
Göteborg den 14 oktober. Därefter fortsätter jubileeumsaktiviteterna i Stockholm
under vecka 45 (8 - 13 november) samt avslutas med högtidssammanträde och jubileumsmiddag den 15 november. Den ökade smittspridningen är oroande och
styrelsen följer utvecklingen noga för att kunna fatta beslut om det fortsatta genomförandet.

§4

Redovisade sekreteraren styrelsens uppfattning om akademiens brist på kompetenser som vägledning vid inval 2021. Under diskussionen framfördes att bristanalysen är för smalt orienterad mot flottan och amfibieförbanden, att den saknar
ett bredare försvarsmaktsövergripande och totalförsvarsperspektiv. Den borde fokusera mer mot försvarsstrategi och försvarspolitik. Marinen syns inte i debatten.
Ledamöternas bristande engagemang i akademien är besvärande varför det föreslogs att de nominerade ska göra en programförklaring för vad de vill åstadkomma i akademien i syfte att skapa mer engagerade ledamöter. Det framfördes
även som märkligt att forskning är en brist, i en akademi, och att sådana inval förordas. Slutligen anfördes att ålder kan ses som en försvårande omständighet vid
inval, men äldre kan vara mer engagerade än yngre.

§5

Redovisade sekreteraren årets kandidater till inval som ordinarie och korresponderande ledamöter i form av ett bildspel.

§6

Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta antal
kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2021 ska vara sex (6). Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.

§7

Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för ordinarie ledamöter i
alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade nomine-
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ringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel för ordinarie ledamöter. Beslutades att tillföra en text på valsedeln att valsedlar med fler JA markeringar än det högsta antalet att välja in i år kommer att ogiltigförklaras.
§8

Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta antal
kandidater att väljas in som korresponderande ledamöter 2021 ska vara två (2).
Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.

§9

Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för korresponderande ledamöter i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade
nomineringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel för KL.

§ 10 Redovisade valberedningens ordförande valberedningens förslag till val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2021 – 2022. Anmäldes att
några motförslag inte har inkommit till vare sig valberedningen eller till styrelsen.
§ 11 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag till valsedel för
val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer
med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021.
Föreslog ordförande att mötet kort skulle ajourneras för en bensträckare.
§ 12 Höll ordinarie ledamoten Per Öhrstedt inträdesanförande under rubriken – ”Perspektiv på det militära sjösäkerhetsledningssystemet – Bakgrund, reglering och
vägen fram mot en ökad sjösäkerhet och operativ effekt”.
§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor framfördes.
§ 14 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den 21 september
2020 klockan 17.30 i Stockholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar
(med val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt
beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av OL Carl
Bergqvist.
Orienterades att ledamöterna kan följa inledningen av KÖMS 250 års jubileum i
form av musikseminariet ”Flottans Musik – En Marin Kulturbärare” via särskild
länk som framgår av kallelsen.
§ 16 Förklarades sammanträdet för avslutat.
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