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Protokoll vid ordinarie sammanträde 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 16 februari via digitala medier från Sjöfartshuset 
den 16 februari med början klockan 1800. I sammanträdet deltog 70 personer via digi-
tala medier samt med 10 personer på plats i Sjöfartshuset. Sammanträdet inleddes med 
ett slutet sammanträde för KÖMS ledamöter. Den öppna delen av sammanträdet började 
klockan 1815. Till den öppna delen inbjöds övriga intresserade att delta i sammanträdet. 

Sammanträdet var ett digitalt sammanträde där ledamöterna och övriga genom en sär-
skild länk kunde delta från hemmet eller annan plats. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har såvitt känt ingen ledamot avlidit. 

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde måndagen den 
24 januari i Stockholm (via digitala medier) som med godkännande lades till 
handlingarna. 

§ 4  Ordförande orienterade om det säkerhetspolitiska läget. 

§ 5  Inträdesanförande genomfördes av OL Fredrik Peedu under rubriken ”Officer- 
Quo vadis?”. Anförandet avslutades med en kort frågestund. 

 Därefter följde orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II där utredaren 
Gunnar Eriksson (avdelningschef på Myndigheten för trafikanalys) föredrog rap-
porten ”Sveriges framtida behov av kvalificerad sjöfartskompetens”. Orientering-
en följdes av en frågestund. 

§ 6 Sekreteraren orienterade om att: 

− nästa ordinarie sammanträde äger rum 16 mars 2022 i Stockholm kl. 1800 på 
Sjöhistoriska museet. Stadgeenliga förhandlingar genomförs och därefter 
hålls ett öppet sammanträde. Inträdesanförande sker av OL Jonas Kindgren, 
därefter orienterar vetenskapsgren III i aktuellt ämne. 

− 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 (wordformat) till 
sekreteraren på adress: secretary@koms.se 
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−  

§ 7 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 
Anders Johnson 
Akademiens sekreterare 

 

 

 


