2021-10-16

Sid 1(2)

Protokoll vid ordinarie sammanträde
Den slutna delen av det ordinarie sammanträdet ägde rum torsdagen den 14 oktober 2021 ombord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret) i närvaro av 24
ledamöter.
Före det slutna sammanträdet genomfördes ett informativt besök vid Älvsborgs
amfibieregemente som bevistades av 52 ledamöter och inbjudna gäster.
Efter det slutna sammanträdet hölls ett seminarium rubriken ”Sjöfarten tryggar
Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten?” på Göteborgs Stadsmuseum i närvaro av 93 ledamöter och inbjudna gäster.
Vid seminariet i Göteborgs Stadsmuseum deltog även 47 ledamöter och gäster via
en särskild länk.
Aktiviteterna i Göteborg avlutades med en middag på Royal Bachelors Club för
särskilt inbjudna gäster. Marinmusikkåren underhöll gästerna dels på regementet,
vid lunchen ombord s/s Marieholm och vid middagen.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelas att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit.

§3

Orienterades kort om programmet på Göteborgs Stadsmuseum.

§4

Övriga frågor. Beslutades på förslag från styrelsen att kalla ordinarie ledamoten Marie Jacobsson som akademiens hedersledamot.

§5

Orienterade sekreteraren att nästa aktivitet med akademien årets högtidssammanträde (det 250.e) som genomförs i Stockholm på Musikaliska med
måndagen den 15 november 2021 i Stockholm, kl. 16.40. Öppet sammanträde.
Program: 16.00–16.30 Mottagning, klockan 16.40–18.30 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar
över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden.
Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Grand Hotel i Stockholm som inleds klockan 19.30. Vänligen besvara den utsända kallelsen och anmäl deltagande redan nu.
Det första ordinarie sammanträdet för verksamhetsåret 2021–2022 genomförs onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18.00. på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Sammanfattning av jubileumsåret genom projektledaren och de olika vetenskapsgrenarna. Marinchefens håller sitt linjetal.
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Kungl. Örlogsmannasällskapet

§6

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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