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Protokoll vid ordinarie sammanträde
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 1 december 2021
med början klockan 1730. Sammanträdet inleddes med ett slutet sammanträde för
KÖMS ledamöter. Den öppna delen av sammanträdet började klockan 1800.
Till den öppna delen av sammanträdet var medlemmar ur Sjöofficerssällskapet i Stockholm inbjudna att delta. Sammantaget deltog 28 ledamöter och gäster vid det öppna
sammanträdet och middagen.
Sammanträdet genomfördes även digitalt där ledamöterna genom en särskild länk kunde
delta från hemmet eller annan plats.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor för
ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående möte hade ingen ledamot avlidit.

§3

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde, högtidssammanträdet 2021-11-15 i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§4

Orienterade ordförande att detta är akademiens första sammanträde på det nya
verksamhetsår och jag vill börja med att titta lite i backspegeln hur det sett ut sista
tiden. Vi har haft pandemi sedan mars 2020 och främst genomfört våra sammanträden digitalt. Långsamt har vi blivit bättre på det tekniska vid utsändningarna.
Akademien har beslutat sig för att komplettera våra sammanträden med digital utsändning framgent för att öka ledamöternas möjlighet att delta.
Styrelsen beslutade att inrikta jubileumsåret mot hösten 2021 på grund av coronarestriktionerna och i det fönster som uppstod från den 29 september och framåt
blev jubileumsaktiviteter möjliga. Jag upplever att verksamheten blev mycket
uppskattad och att aktiviteterna fick ett bra genomslag.
På det nya året ser jag några ämnen som kan vara lämpliga att diskutera:
•
•
•
•
•
•
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Därefter hälsade ordföranden KÖMS nye sekreterare välkommen, och tackade avgående sekreterare Bo Rask och välkomnade honom i rollen som redaktör samt
riktade ett stort tack till Lars Wedin som numera ingår i redaktionskommittén.
§5

Höll marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum linjetal om sin syn på marinen
och dess utveckling. Därefter följde en frågestund.

§6

Föredrog ledamoten Per-Anders Emilsson och respektive aktivitetsansvariga
sammanfattning och preliminära erfarenheter av jubileumsåret 2021. Ledamoten
Mårten Granberg redovisade mediaeffekten under jubileumsåret.

§7

Inga övriga frågor väcktes.

§8

Orienterades om att nästa ordinarie sammanträde äger rum måndagen den 24 januari 2022 i Karlskrona, kl. 18.00 på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Jonas Källestedt. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren I (strategi, operationer och taktik).
Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2022.
Invalsblankett i digitalt format finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version (word format) till sekreteraren på adress:
secretary@koms.se

§9

Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:
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