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Göteborg den 9 december 2022 

 

Sjörättsvänner, 
 

Jag måste säga att 2022 är ett roligt år att summera. Äntligen har vi kunnat hålla fysiska möten 

igen, och att hålla möten och seminarier är ju ett av vår förenings huvudsakliga syften. Föru-

tom sedvanliga vår- och höstmöten, där vårmötet bjöd på ”HSEQ” och en analys av förhål-

landena i Svarta Havet till följd av kriget i Ukraina, och höstmötet bjöd på högtidligt besök av 

CMI:s nyvalda president Ann Fenech, så måste jag nog säga att årets höjdpunkt var Seminariet 

till Hugo Tibergs ära i september. En festkväll med seminarier av akademisk höjd och en fest-

måltid förgylld av såväl skönsång som personliga tal om de olika strapatser som Hugo Tiberg 

tagit med vänner och kollegor på – precis så festligt som sig bör!  

Därtill har idén om att ge ut en artikelsamling i Sjörättsföreningens regi, blivit verklighet och 

med Mattias Widlund stadigt vid rodret så har vi all anledning att tro att vår Vänbok till Sjö-

rättsföreningen kommer att publiceras i vår – med många intressanta bidrag från våra egna 

medlemmar! 

Sakta med säkert närmar vi oss också Göteborg 2024, dvs. CMI:s årliga konferens (om än ej 

en Conference utan ett Colloquium) som kommer att hållas i Göteborg i maj 2024. Föreningens 

planeringsgrupp, som rymmer fler om det finns hugade spekulanter, arbetar med såväl själva 

konferensprogrammet som praktisk planering med hotell och middagar.  

Styrelsens arbete tuffar på i oförändrad takt och jag vill särskilt lyfta det arbete som styrelsens 

medlemmar lägger på såväl styrelsens löpande verksamhet som våra olika projekt: tack till er 

alla! 

Jag vill också påminna om Ann Fenechs invit att delta i CMI:s arbete. Ta en titt på CMI:s 

hemsida (https://comitemaritime.org ), se om det är någon arbetsgrupp som ser särskilt in-

tressant ut och hör av dig till undertecknad. 

 

Slutligen önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott 2023! 

 

 
Paula Bäckdén 
Ordförande 
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