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Protokoll vid valsammanträdet 2012-10-03 

Sammanträdet ägde rum i Kastellet på Skeppsholmen onsdagen den 3 oktober 

2012 i närvaro av 43 ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående möte (nominerings-

sammanträdet) den 22 augusti på Sjöhistoriska museet i Stockholm, som 

med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Behandlades stadgeändringsförslag för första gången.  

 Ordförande och stadgeändringsgruppens ordförande redogjorde kortfattat för 

genomfört arbete och framlagda förslag. 

Ordförande meddelade att tre förslag till justeringar av stadgetexten och 

texten i tillämpningsbestämmelserna har inkommit (utöver vissa få 

anmärkningar om några få stav- och syftfel) som reaktion på det av styrelsen 

utsända förslaget till ledamöterna.  

Det ena förslaget var att under stadgarnas § 14, 3 tillämpningsbestämmelsen 

(kursiv stil) ändra lydelsen till ”Sällskapets medalj i brons i 

Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda …” Förslaget antogs. 

Det andra förslaget rörde utnyttjande av ordformen ”ska” eller ”skall” i 

stadge- och tillämpningsbestämmelserna. Ordförande redovisade vad 

Svenska Språkrådet anger och att regeringskansliet beslutat att genomgående 

använda ordormen ”ska”. Ordförande föreslog att ”ska” används i texten. 

Förslaget antogs. 

Det tredje förslaget som inkommit rörde mandatperioden för sekreteraren. 

Inkommet brev med förslaget lästes upp i sin helhet, varefter omröstning 

genomfördes enligt nedan. 

Följde diskussion, frågor och debatt. 

Framlades yrkande att avseende stadgarnas § 13 stryka den föreslagna texten 

”…. Eller tillsammans med annan kompetent organisation”. 

 

 Genomfördes omröstning kring förslagen som utföll med följande resultat; 
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 § 1. Mötet biföll styrelsens förslag. Stadgetexten och texten i 

tillämpningsbestämmelserna ska vara; Kungl. Örlogsmannasäll-

skapet, som är en kunglig akademi, har till syfte att följa och aktivt 

verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 

allmänhet. Tillämpningsbestämmelser. Sällskapet, som är en av 

världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier verkar främst 

genom uppföljning och påverkan på den maritima utvecklingen. Det 

sker genom publicering av uppsatser, anordnande av symposier och 

genom uppmuntran av framstående insatser inom sitt verksamhets-

område. 

 § 13. Mötet biföll ändringsyrkandet. Stadgetexten ska därmed 

vara; ”Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. 

Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning. 

 § 19. Mötet biföll inte det inkomna ändringsförslaget. Texten i 

tillämpningsbestämmelserna ska vara; ”Ordförande, vice ordförande 

och sekreterare väljs för två år och kan återväljas i ettårsperioder”. 

 I övrigt fastställde mötet det framlagda förslaget i sin helhet utan 

andra ändringar än de som beskrivits ovan. 

  

Ordförande meddelade att slutbehandling av stadgeändringsförslaget 

kommer att genomföras vid det ordinarie sammanträdet i Stockholm den 12 

december. Förutsatt att förslaget då slutligt antas, kommer HM Konungen 

att orienteras samt ändringsförslaget att skickas till Regeringen för 

fastställande. 

 

§ 4 Inledde sammankallande i valberedningen, ledamoten Per-Anders Emilson 

genom att redogöra för valberedningens arbete. Därefter förrättades val av 

revisorer. Valdes ledamöterna Nils Eklund (omval) och Sven Rudberg 

(omval). Den auktoriserade revisorn Per Magnusson i Växjö omvaldes. 

 

§ 5 Förrättades val av valberedning. Valdes ledamöterna Rikard Askstedt 

(omval), Jonas Wikström (omval), Christian Allerman (omval) samt Bo 

Wranker (omval) samt Per-Anders Emilson (omval och sammankallande) 

att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2013. 

 

§ 6 Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes för en mandattid om två år 

ledamöterna Sten Göthberg (omval vetenskapsgren I), Stefan Larsson (nyval 

vetenskapsgren III) och Christer Svensén (omval vetenskapsgren V). Som 

suppleant omvaldes för en mandattid om två år ledamoten Stefan 

Gustafsson. 

 

§ 7 Beslutades 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 
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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. 

  

 Beslutades att tilldela ledamoten Sölve Larsby akademiens medalj i guld. 

 Motiv: Sölve Larsby har under tolv 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. 

 

 Beslutades 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. Även Beck´s goda kunskaper 
och erfarenheter har 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. 

 

 Beslutades 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.  

 

 Meddelades att sekreteraren har mottagit följande kandidater till akademiens 

medalj i brons i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda;  

1. Sergeant Sarah-Linn Håkansson 1.ubåtsflottiljen 

2. Korpral Martin Bertholdsson HMS Gladan (SSS) 

3. Korpral Susanne Jacobsson HMS Spårö (4.Sjöstriflj) 

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

5. Vice korpral Fredrik Berglind Sjötransportpluton (Marinbasen) 

6. Korpral Marcus Klang (Amfibieregementet) 

 Medaljerna kommer att delas ut vid högtidssammanträdet i Göteborg. 
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§ 8 Höll OL Peder Ohlsson inträdesanförande med rubriken – ”Stridsstödfartyg, 

ett svensk - finskt samarbete?” 

 

§ 9 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som hedersledamot 

Commodore Michiel Hijmans RNLN. Invaldes i angiven ordning som 

ordinarie ledamöter Kommendör Magnus Jönsson, VD för Sjöfartsforum 

Anna Risfelt - Hammargren, Professor Martin Jakobsson, Kommendör-

kapten Kenneth Raun och Docent Jerker Widén. 

 

§ 10 Övriga frågor. Orienterade sekreteraren om högtidssammanträdet och 

seminariet med rubriken ”Fri och säker sjöfart – en förutsättning för 

global handel, välstånd och utveckling” den 15 november 2012 i Göteborg. 

 Orienterade sekreteraren om symposiet om pansarbåtsinsamlingen 100 år på 

Försvarshögskolan och middagen på Sjöhistoriska museet den 9 november. 

 Orienterade sekreteraren om minkrigsseminariet på Sjöhistoriska museet den 

21 november. 

 Orienterade OL Odd Werin om att marinen den 6 juni 2022 kan fira sitt 500 

års jubileum. Detta måste planeras och användas i den marina debatten. 

 Ordförande påpekade att då KÖMS firar sitt 250 års jubileum året innan, 

dvs. 2021 finns anledning att tidigt söka utnyttja dessa bägge faktum i 

kommande debatt och verksamhet. 

 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet, 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


