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Protokoll vid 241:a högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Lilla Börssalen Börshuset i Göteborg i närvaro av 119 

ledamöter och inbjudna gäster. 

 

Ärenden: 

§ 1 Det 241:a högtidssammanträdet förklarades för öppnat. 

 

§ 2 Föredrogs och justerades föregående protokoll från 2012-10-25 i Karlskrona. 

 

§ 3 Valdes OL Thomas Engevall till ordförande för verksamhetsåret 2013. 

 

§ 4 Valdes OL Jonas Haggren till vice ordförande för verksamhetsåret 2013. 

 

§ 5 Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad 

500 kronor för verksamhetsåret 2013 (bordlagd fråga från det ordinarie 

sammanträdet i Karlskrona den 25 oktober 2012).  

 

§ 6 Infördes invalda ledamöter som hälsades välkomna av ordföranden. 

 

§ 7 Föredrog sekreteraren att inga anmälanden har inkommit till sällskapet. 

 

§ 8 Inga andraganden framställdes av de närvarande ledamöterna.  

 

§ 9 Föredrog sekreteraren utdrag ur verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012. 

 

§ 10 Ajournerades högtidssammanträdets slutna del. 

 

§ 11 Återupptogs det 241:a högtidssammanträdet i närvaro av särskilt inbjudna gäster. 

 

§ 12 Föredrog sekreteraren verksamheten under året som gått. 

 

§ 13 Föredrog kommendör Sölve Larsby utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter 

som sedan föregående högtidsdag avgått med döden (OL Tage Sjölander samt KL 

Christer Zetterberg, Hervé Cotau-Begarie och Lars Wigenius). 
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§ 14 Presenterades de nya ledamöterna HL Michiel Hijmans, OL Magnus Jönsson, OL 

Anna Risfelt-Hammargren, OL Martin Jakobsson, OL Kenneth Raun samt OL 

Jerker Widén varefter ordföranden överlämnade diplom. 

 

§ 15 Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade 

arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar. 

  

 Niklas Granholm 

 Akademien har beslutat att tilldela ledamoten Niklas Granholm ett resestipendium 

ur Ewa och Fabian Tamm´s fond om 30.000 kronor för att delta i ett 

forskningsprojekt med fokus på ”Small Navies” vid National University of Ireland 

i Dublin. Resan syftar till inhämta underlag för den analytiska diskussionen kring 

de svåra avvägningsproblem som den svenska marinen står inför 

 Motiv: Forskningen är angelägen då den aktuella debatten om Försvarsmaktens 
avvägningsproblem bara har börjat och akademien önskar tillföra debatten goda argument hur en 
balanserad marin kan skapas utifrån ett läge med snabba strategiska förändringar, snabb teknisk 
utveckling och knappa ekonomiska anslag. 

  

 Sölve Larsby 

 Akademien har beslutat att tilldela ledamoten Sölve Larsby akademiens medalj i 

guld. 

 Motiv: Sölve Larsby har under tjugo år deltagit i akademiens styrelse. Han har lojalt och ihärdigt 
utfört de uppgifter som har ålagts honom samtidigt som Larsbys långa erfarenhet av styrelsearbetet 
på ett tydligt sätt har skapat stadga och kontinuitet. Larsby har vidare i en omfattade grad även 
deltagit som KÖMS representant i Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn vilket har ökat akademiens 
vetenskapliga bas. För denna långa gärning är akademien Sölve Larsby ett stort tack skyldig. 

 

Lars-Owe Beck 

Akademien har beslutat att tilldela kapten Lars-Owe Beck Marin Taktisk Stab 

akademiens medalj i silver och en penningbelöning om 10.000 kronor. 

Motiv: Kapten Lars-Olov Beck tjänstgör för närvarande vid MTS M2 och har under många år 
kontinuerligt tjänstgjort inom den marina underrättelsetjänsten. Han har under sin långa tid 
utvecklats till och blivit en sann auktoritet och kunskapskälla för marin underrättelsetjänst. Utöver 
tjänst i Sverige, har Beck även tjänstgjort i internationell stab vid OHQ EU Operation Atalanta i 
Northwood i Storbritannien. Beck´s goda kunskaper och erfarenheter har även inneburit att han har 
fått vara mentor för många andra officerare utan lika gedigna kunskaper, både medarbetare och 
chefer, och på så har Beck aktivt bidragit till att det finns framtida specialister, officerare och 
chefer som kan fortsätta att föra den marina underrättelsetjänsten vidare. 

 

Fredrik Edwardson 

Akademien har beslutat att tilldela Kommendörkapten Fredrik Edwardson 

akademiens hedersomnämnande för väl genomförd D uppsats vid studier vid 

Försvarshögskolan. Rubriken är ”Upprorsbekämpning i den maritima arenan”. 

 Motiv: Uppsatsen är välskriven och kompletterar traditionella teorier om sjökrigföring med 
värdefulla idéer om hur upprorsbekämpning till sjöss kan genomföras med utsikter till framgång.  

 

 Akademien har beslutat att akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundets för 

Sveriges Sjöförsvars anda ska tilldelas;  
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 Sergeant Sarah-Linn Håkansson (1.ubåtsflottiljen) 

Motiv: Håkansson är såväl inom som utom tjänsten ett föredöme för sina kollegor och en bra 
representant för det svenska ubåtsvapnet. Hon är väl respekterad för sin kompetens och sin 
framåtanda. Utöver sin egen tjänst som sonaroperatör, inom vilken hon på eget initiativ genomför 
fördjupningsstudier med goda resultat stödjer hon sina kamrater och överordnade i 
expeditionstjänsten. Håkansson är dessutom en duktig idrottskvinna, vilket bör premieras då det är 
väl känt att det är den spänstige sjömannen som håller skärpan i de allvarligaste av lägen och är det 
positiva föredöme som stridskamraterna behöver. Håkansson uppträder alltid korrekt, artigt och 
vänligt mot kamrater och överordnade. 

 

 Korpral Martin Bertholdsson HMS Gladan (SSS) 

Motiv: Bertholdsson tjänstgör som 2.skeppare ombord i HMS Gladan vilket är en 
officersbefattning. Bertholdsson ikläder sig trots sin ringa ålder rollen som befäl på ett föredömligt 
sätt. Ser man dessutom hans insats mot hans bakgrund som värnpliktig vid Livgardets Beridna 
Högvakt, framstår det ännu tydligare att han presterar mycket gott i sitt arbete som skeppare. Hans 
sociala kompetens gör dessutom att han är en mycket god kamrat och kollega. 

 

 Korpral Susanne Jacobsson HMS Spårö (4.Sjöstriflj) 

Motiv: Susanne Jacobsson har sedan ombordmönstring som kock och sjukvårdare på HMS Spårö i 
september 2011 bidragit med erfarenheter från Operation Atalanta och nästan fyra år som anställd 
sjöman. Dessa erfarenheter har bidragit att lyfta fartygets förmåga inom intendentur och sjukvård. 
Med stor social kompetens, självdisciplin och gott kamratskap uppfyller Jacobsson väl de kriterier 
som ligger till grund för KÖMS medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvars anda. 

 

 Sjöman 1.klass Jonas Carlsson HMS Nyköping (3.Sjöstriflj) 

Motiv: Jonas Carlsson är en glädjespridare i besättningen och är alltid glad och framåt i sitt 
agerande. Svårigheter tas emot bra och ses ofta som en utmaning som skall och kan övervinnas. 
Jonas Carlsson är en god kamrat och ställer alltid upp för andra. 

 

 Vice korpral Fredrik Berglind Sjötransportpluton (Marinbasen) 

Motiv: Fredrik Berglund är en initiativrik och handlingskraftig sjöman som är flexibel och 
intresserad av verksamheten även utanför sitt vanliga arbetsfält. Berglund är synnerligen lojal och 
plikttrogen och av sin omgivning en mycket uppskattad medarbetare och kamrat. Dessutom är 
Berglund en skicklig mekaniker som utan problem tjänstgör på alla båtar i Sjötransportplutonen 
såväl i maskin som på däck. 

 

 Korpral Marcus Klang (Amfibieregementet) 

Motiv: Marcus Klang bör premieras till KÖMS medalj i brons i Kvinnoförbundets för Sveriges 
Sjöförsvar anda då Marcus under strid och i direkt anslutning till strid under tjänstgöringen i 
Afghanistan har uppvisat ett stort mod, uppfinningsrikedom och fattat nytänkande beslut som har 
varit avgörande för enhetens förmåga att ta sig ur det farliga området. Marcus Klang har genom 
detta utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap. 

 

  

§ 16 Höll KL Michael Zell, Ordförande Svenska Skeppshypotek, högtidsanförande. 
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§ 17 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid nedläggning 

av sitt ämbete. 

 

§ 18 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 241:a högtidssammanträde för 

avslutat. 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      

 

         

 

 


