
Välkommen med på försvarsmedicinskt symposium och bal i höst! 
 

Varmt välkommen att delta i Förvarsmedicinska sällskapets 

(FMS) aktiviteter 16-17/10 i Stockholm! Vi kommer i år bland annat 

få en färsk rapport från Mali av reservofficeren och läkaren Gunnar 

Kenne samt diskutera det militärmedicinska läget i Norge under 

ledning av Sjef Forsvarets sanitet, admiral Jan Sommerfelt-Pettersen. 

Arméöverläkaren överstelöjtnant Magnus Blimark kommer också att 

uppdatera oss om vår eget nya militära sjukvårdssystem. 

 

Vi börjar på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, vid Stureplan, 

fredag 16/10 kl 1430 med en säkerhetspolitisk uppdatering under 

ledning av den mycket engagerande talaren kommendörkapten 

Christian Allerman, som bl a varit ubåtsjägare och marinattaché i 

Moskva.  Kaffe serveras från kl 1430 och föreläsningen startar kl 

1500. Förfriskningar serveras kl 1615-1645, då det också går bra att 

ansluta.  Föreläsningen pågår till kl 1745. Därefter hålls 

Militärläkareföreningens årsmöte i samma lokal kl 18-19. På fredag 

kväll inbjuds också till samkväm med förtäring (som betalas på 

plats) på Hotell Kung Carl kl 1930. 

 

Symposiet lördag 17/10 hålls på Hotell Kung Carl kl 0830-1500 och 

följs av FMS årsmöte kl 15-16, till vilket ni härmed kallas. Balen 

samma kväll äger rum på Karlbergs slott och inleds kl 18. 

Busstransport till Karlbergs slott kommer att utgå från Hotell Kung 

Carl kl 1730. 

 

Klädsel: daglig dräkt eller civil klädsel, för balen militär eller civil 

högtidsdräkt med ordnar. Detaljerat program kommer att meddelas 

via hemsidan www.fomeds.se längre fram. Det går förstås bra att 

delta i valda delar av programmet. 

 

Anmälan sker senast 1/10 genom mail till anmalan@fomeds.se och 

samtidig inbetalning av 950 kr per baldeltagare till FMS plusgiro 51 

42 51-8 alternativt bankgiro 408-7276. Själva symposiet med lunch är 

avgiftsfritt och finansieras via stöd från Militärläkareföreningen. Vi 

debiterar i år ingen separat medlemsavgift. Ange i mailet vilka av 

dessa aktiviteter de anmälda deltar i: föreläsning fredag 

eftermiddag, samkväm med förtäring fredag kväll, symposium 

respektive bal. Ange också personnummer för samtliga 

baldeltagare (och nationalitet om annan än svensk) för inpassering 

på Karlbergs slott, eventuella födoämnesintoleranser samt om du 

har särskilda önskemål om bordsplacering vid balen. För anmälda 

till symposiet som uteblir utan avanmälan senast 13/10 debiteras 500 

kr. 

Ett antal rum har reserverats för vår räkning på Hotell Kung Carl 

(www.hotellkungcarl.se), både fredag och lördag natt. Dessa rum 

bokas via e-post info@hotellkungcarl.se eller telefon 08- 463 50 00 

(ange bokningskod FMS2015) senast 10/9, varefter våra 

förhandsbokningar släpps. Priset per natt är 1400 kr inklusive moms 

och frukostbuffé, samma för enkel- och dubbelrum. 

 

För uppdatering av FMS register uppmanar styrelsen dem som inte 

redan gjort det, att registrera sig via hemsidan www.fomeds.se. Vid 

förändrade kontaktuppgifter kan uppdatering också göras via 

inloggning på hemsidan. 
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