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Protokoll vid valsammanträde 2013-09-25 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 september 2013 med början klockan 
1730 på Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 43 ledamöter.  

Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler till en 
kostnad av 150 kronor för KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

 
§ 2 Föredrogs protokollet från nomineringssammanträdet den 21 augusti i 

Sjöräddningssällskapets lokaler i Göteborg som med godkännande lades till 
handlingarna. 

 
§ 3 Ordförande efterfrågade om någon närvarande medförde fullmakt. Ingen 

anmälde att så var fallet (till protokollet kan anges att ordförande hade 
erhållit en fullmakt från ledamoten Mikael Magnusson).  

 Inleddes valprocessen med att sammankallande i valberedningen, ledamoten 
Per-Anders Emilson redogjorde för valberedningens nedlagda arbete. 
Arbetet har bedrivits på två parallella täter för att möta regeringens 
fastställande av stadgarna och dess konsekvenser för valprocessen. Samtliga 
sittande styrelseledamöter har tillfrågats om kandidatur för omval och nya 
kandidater har diskuterats. CV för föreslagna nya kandidater har tagits fram 
som underlag till akademiens valprocess. 

 Ställde ordförande fråga inför varje val av akademiens funktionärer om 
mötet hade några motförslag till valberedningens förslag. Inga motförslag 
framfördes. Inga skriftliga motförslag har heller meddelats. 

Förrättades val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare. Valdes som 
ordförande Thomas Engevall för en mandatperiod om ett år. Valdes som 
vice ordförande Jonas Haggren för en mandatperiod om två år. Valdes som 
sekreterare Bo Rask för en mandatperiod om två år. 

 

§ 4 Förrättades val till styrelsen. Valdes för en mandatperiod om två år 
ledamöterna Bo Berg (nyval vetenskapsgren III), Per-Ola Johansson (nyval 
suppleant vetenskapsgren II), Håkan Nilsson (nyval suppleant vetenskaps-
gren III) och Clas Berglund (nyval suppleant vetenskapsgren IV). 

 
  



Kungl. Örlogsmannasällskapet 2013-09-26 Sid 2 
 
 

 
§ 5 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes för en 

mandatperiod om ett år ledamöterna Nils Eklund (omval) och Sven Rudberg 
(omval) och som revisorssuppleanter ledamöterna Pontus Krohn (nyval) och 
Fredrik Norrby (nyval). Den auktoriserade revisorn Per Magnusson i Växjö 
omvaldes för en mandatperiod om ett år. 

 
§ 6 Förrättades val av valberedning för verksamhetsåret 2013-2014. Valdes för 

en mandatperiod om ett år ledamöterna Per-Anders Emilson (omval och 
sammankallande), Christian Allerman (omval), Rikard Askstedt (omval). 
Till suppleant i valberedningen för ett år valdes ledamoten Magnus Jönsson 
(nyval). 

 

§ 7 Beslut om stipendier och belöningar.  

 Beslutades att tilldela förvaltare Håkan Lindberg SSS, akademiens medalj i 
silver. 

Motiv 

Lindberg är den officer som på ett konkret sätt väckte idén till ett marint debattnummer följt 

av två debattkvällar för marinens yngre personal under 2012. Såväl debattnumret 2012 som 

de bägge debattkvällarna i år (januari i Karlskrona och i september i Stockholm) har varit 

mycket lyckade och uppskattade av såväl den ”yngre personalen” som av sällskapets 

ledamöter. Lindberg tog i arbetet med seminariet i Karlskrona en mycket aktiv del i att ”jaga 

på” både författare och deltagare och har således en stor del i den framgång som denna 

verksamhet blivit för akademien. I ordinarie tjänst är Lindberg en föregångsman som vid 

flera tillfällen deltagit i svenska internationella insatser, bl.a. i Afghanistan. Vidare har 

Lindberg visat på föregångsmannaskap genom att tidigt valt att växla karriär till 

specialistofficer och han utnämndes under våren 2013 till förvaltare (han var tidigare 

kapten).   

 

Beslutades att tilldela Fru Lisbeth Thorsén tilldelas akademiens medalj i 
silver. 

Motiv 

Under Lisbeth Thorsén period som professionell bibliotekarie har KÖMS bibliotek 

utvecklats i enlighet med den vision som den tidigare biblioteksgruppen föreslog, dvs. att 

utveckla biblioteket till ett modernt forskningsbibliotek. Böcker och övriga samlingar har 

inventerats, katalogiserats och gjorts tillgängliga i den nationella biblioteksdatabasen 

LIBRIS. Forskningsfrågor har besvarats på ett professionellt sätt och KÖMS bibliotek har 

gjorts allmänt känt.  

 

 Orienterade sekreteraren akademien om att styrelsen har beslutat att 
akademien ska tilldela följande soldater och sjömän akademiens medalj i 
brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda: 

 

 Sergeant Johan Appelqvist - HMS Belos 1.Ubåtsflottiljen 
Sergeant Appelqvist har tagit ett stort ansvar och skött tjänsten som motorman ombord 

HMS Belos på ett utmärkt sätt. Han har med stort eget initiativ och med gott humör tagit 

sig an sina arbetsuppgifter, även när påfrestningarna varit stora. Appelqvist är framåt och 

flexibel, också utanför sin egen tjänstegren. 

Vidare har sergeant Appelqvist fungerat som förhandsman i besättningen och skött 

utbildningen av sina yngre kamrater i den skeppstekniska tjänsten. Detta har bland annat 

inneburit att på egen hand ta fram lektionsunderlag och ritningar samt att praktiskt 
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förevisa i olika system ombord. Han är ett föredöme för sina kollegor och en god och 

pålitlig skeppskamrat. 

 

Korpral Sara Wykman - HMS Carlscrona 3. Sjöstridsflottiljen 
Wykman har på ett exemplariskt sätt axlat rollen som biträdande däckstjänst-

/förtöjningsledare, vilket alltid kännetecknas av ett glatt och positivt bemötande, trots att 

det kan vara på bekostnad av egen bekvämlighet. Wykmans ledarskapsförmåga 

karakteriseras av ett harmoniskt och situationsanpassat uppträdande inför sidoordnad och 

underställd personal. Genom sin entusiasm löser hon tilldelade uppgifter på ett föredömligt 

sätt inom tilldelad tid. Förutom Wykmans ordinarie sysslor som biträdande däckstjänst-

/förtöjningsledare, ingår hon även i fartygets flightdeck team vid start och landning av 

helikopter.  

Sammanfattningsvis är Wykman en mycket uppskattad och duglig besättningsmedlem. 

 

 Vice korpral Therese Pettersson HMS Trossö - 4. Sjöstridsflottiljen 
Therese Pettersson besitter stora kunskaper inom den egna tjänstegrenen och har 

genomfört verksamhet både nationellt och internationellt. Hon har deltagit i ett flertal 

utlandsmissioner, där hon har fått mycket goda omdömen vilket påvisar hennes förmåga till 

ett flexibelt tänkande. 

 Genom detta och med en positiv inställning samt en ledarstil som alltid sätter 

kamratskapet först, har Pettersson utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket förtjänstfullt 

och initiativrikt sätt. 

Verksamhetens mål har alltid varit i fokus, men trots detta har hon alltid en hög grad av 

omtanke om den egna besättningen. 

Petterssons vilja till att prestera är unik och det är därför som hon har blivit nominerad till 

KÖMS bronsmedalj. 

 

Menig 1 klass Filip Persson - Basskyddskompaniet Marinbasen 
Filip Persson visar över tiden ett gott kamratskap, stöttar alltid de som behöver hjälp, även 

under mer ansträngande förhållanden. Hans positiva inställning och attityd stärker 

plutonen och lyfter plutonen framåt. Persson är ett föredöme för övriga såväl i den dagliga 

tjänsten som under svårare övningar och skarpa insatser. 

Persson är som soldat mycket duglig med en hög lägsta nivå. Han tar snabbt till sig ny 

utbildning och kan kombinera detta med tidigare kunskaper för att maximera effekt. 

Persson visar när det så behövs ett föredömligt ledarskap och löser alltid tilldelade 

uppgifter i chefens anda. Sammanfattningsvis ”han är sammanfattningsvis en bra pojk”. 

 

Korpral Daniel Magnusson - Sjösäkerhetssektionen Sjöstridsskolan 
Magnusson har med sin professionalism och sitt engagemang varit en viktig del av 

Sjösäkerhetssektionens lärarkader. Trots att han tidigare inte genomgått formell 

instruktörs- eller ledarutbildning har han löst sina uppgifter som lärare i Marinmedicin på 

ett mycket bra sätt. Med sin lugna och sympatiska personlighet är han en mycket 

uppskattad kollega vid sektionen. 

 

 Vice korpral Martin Söderlund – 17.bevakningsbåtkompaniet  
Martin Söderlund har under ME03 visat prov på ett mycket gott kamratskap och stort 

engagemang vid enhetens lösande av uppgift. Söderlund tar stort personligt ansvar för att 

utveckla sig själv och andra. Söderlund står ofta först i kön för att hjälpa sina kamrater.” 
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 Beslutades att tilldela Johannes Johansson akademiens hedersomnämnande 
för väl formulerad tävlingsskrift 2013 med rubriken ”Hur skall 
Försvarsmakten optimera effekten av ombordbaserad helikopter”. 

 Motiv 

Tävlingsskriften är väl strukturerad, välskriven med god svenska, har en tilltalande 

disposition och struktur vilket gör den lättläst och intressant. Författaren tar tydligt ställning 

i de olika frågorna och argumenterar för sina åsikter på ett trovärdigt sätt och han för även in 

tankarna på obemannade helikoptrar in i resonemanget på ett bra sätt. Den ger vidare 

utrymme till fortsatt debatt och diskussion i ämnet. 

 

 Beslutades att tilldela örlogskapten (RO) Christian Hoas akademiens 
hedersomnämnande för tävlingsskriften ”En svensk modell för marina 
operationer”. 

 Motiv 

 Tävlingsskriften är väl formulerad med ett bra språk och belyser en intressant diskussion om 

den viktiga marina omsättningen av fartyg. Författaren argumenterar tydligt och har med 

stor integritet dessutom försvarat sina åsikter under den marina debattkvällen den 2 

september trots tuffa frågor från akademiledamöter m.fl. inbjudna gäster. 

 

 Beslutades att tilldela Olle Neckman akademiens hedersomnämnande för 
mångårigt arbete och enastående goda insatser för Stockholms Sjögård. 

 Motiv 

Olle Neckman är (fd) reservofficer i KA (Kustjägare). Född 1949. Under sin tjänstgöring 

som reservofficer tjänstgjorde han tidvis vid MS/Und med kommendörkapten Erik Stenberg 

som chef. 

Han blev 2007 invald som ledamot i styrelsen för Stockholms Sjögård och var dessförinnan 

ledamot i styrelsen för Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och medlem i Föreningen 

Kustjägarveteranerna samt Sjöofficerssällskapet i Stockholm. 

I sin civila verksamhet är han Företags- och ledarskapsutvecklare med tonvikt på grafisk 

industri. Olle är seglare sedan barnsben och tidvis skeppare på M/S Isdronningen 90 grt. 

Hemma i Skurusundet arbetar han med en Iversen motorseglare. 

Olle har gjort enastående insatser inom Stockholms Sjögård. Utan honom hade vi inte stått 

där vi nu står. Han har synnerligen aktivt medverkat i framtagande av yttranden och 

beskrivningar av vårt Maritima kulturarv. Vård och utvecklingsplan för Kungliga 

Nationalstadsparken fick ett helt kapitel om Stockholms Sjögård tack vare honom. Under 

det senaste året har han varit mycket aktiv i arbetet att få alla på Beckholmen att 

samarbeta för att saneringsarbetet skulle fungera. Olle och Sjögården ställde upp för 

Kungl. Djurgårdens Förvaltning. En utmärkt Miljöhandbok var också ett resultat av 

Sjögårdens och Olles arbete. Miljöboken skall vara ett hjälpmedel att förhindra framtida 

föroreningar. 

 

 Beslutades att tilldela örlogskapten Petronella Andersen en penning-
belöning om 10.000 kronor ur Marinlitteraturföreningens (MLF) fond för 
väl genomförda studier vid vid École de Guerre i Paris.  

  

 Motiv 

Örlkn Petronella Andersen har som en av mycket få elever (ett tiotal av mer än 300) lyckats 

få sin artikel författad vid skolan publicerad i ansedda Revue Défense Nationale. Artikeln 
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”Pour une stratégie maritime européenne. Vues d’une ”petite” nation maritime du Nord
1
” 

publicerades i specialnumret « Où va l’Europe militaire, été 2013 »
2
. 

I artikeln argumenterar Andersen skickligt för att EUs integrerade havspolitik måste 

utvidgas till en verklig europeisk maritim strategi givet EUs stora beroende av den maritima 

arenan; dess rikedomar och vikten av de maritima transporterna. Givet de allt mindre marina 

resurserna i medlemsländerna är samarbete den enda vägen framåt. För ett litet land som 

Sverige är denna väg särskilt viktig. Däremot är det knappast realistiskt att tro att Sverige 

självt kan driva fram en sådan utveckling. Här måste stormakterna, inte minst Frankrike, ta 

täten. 

 

Beslutades att tilldela fänrik Helena Andersson en penningbelöning om 
5.000 kronor ur MLF fond för väl genomförd uppsats "Barents hav: En 
studie av rysk och norsk strategi och marina styrkeförhållanden” vid studier 
vid Försvarshögskolan. 

 Motiv 

Författaren undersöker det säkerhetspolitiska läget i Barents hav mellan de två största 

aktörerna i området, Norge och Ryssland. Syftet med studien är att belysa eventuella likheter 

och olikheter i ländernas strategier, samt att jämföra ländernas marina medel kopplat till 

respektive strategi. Resultatet visar att det finns många olikheter, men även många likheter 

mellan de två ländernas strategier. Utöver detta konstateras att de använda marina medlen 

enbart till viss del följer den politik som förs och att detta skulle kunna leda till konsekvenser 

för det politiska projektets genomförande. Undersökningen är detaljerad och noggrann, med 

en tydlig och relevant problemställning. Analysen är skickligt utförd och slutsatserna är 

övertygande, väl underbyggda och intressanta. Författaren förmår således på ett utmärkt vis 

att omsätta detaljerade empiriska redogörelser till relevanta och vederhäftiga slutsatser. 

Tilläggas bör att författaren arbetat med både ryska och norska källor på originalspråk 

 

Beslutades att tilldela fänrik Jim Ramel Kjellgren en penningbelöning om 
5.000 kronor ur MLF fond för väl genomförd uppsats "Ytterligare 
antaganden om modern sjöstrid" vid studier vid Försvarshögskolan. 

 Motiv 

Författaren undersöker huruvida en modifiering av Lanchesters kvadratiska N2 lag kan 

styrka eller falsifiera teorin om att en svagare kustflotta är kapabel att slå en överlägsen 

motståndare med stöd av den littorala och amfibiska miljön. Ambitionen är således att 

teoretiskt klarlägga den geografiska variabelns inverkan i modern sjöstrid. Resultaten visar 

att den mindre kustflottas chanser i strid ökar betydligt när de möter en på pappret 

överlägsen motståndare i en amfibisk miljö. Forskningsproblemet är teoretiskt relevant och 

klart formulerat. De teorier och begrepp som utnyttjas är tydligt redovisade, och dessa 

knyter på ett föredömligt sätt an till tidigare forskning. Metoden är avancerad och bygger på 

marint krigsspel med statistisk analys av utfall. Undersökning är stringent genomförd, 

pedagogiskt upplagd och lättläst. Resonemangen som förs är övertygande och vederhäftiga. 

Detta är en synnerligen avancerad undersökning som behandlar abstrakta men relevanta 

problem. Författaren visar prov på vetenskaplig mognad och en betydande metodologisk och 

analytisk skicklighet. 

 

§ 8 Höll ledamoten Jerker Widén inträdesanförande av med rubriken – ”Marint 
lärande - värdet av vetenskap och bildning”. Tilldelades Jerker Widén 
KÖMS diplom. 

 

                                                 
1
 Mot en europeisk maritim strategi, synpunkter från ett ”litet” nordiskt land. 

2
 Vart går det militära Europa? Sommaren 2013. 
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§ 9 Meddelade ordförande att styrelsen beslutat att föreslå mötet att ordinarie 
ledamoten Lars G Persson ska kallas att vara akademiens hedersledamot. 

Beslutades med acklamation att Lars G Persson ska vara hedersledamot. 

 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som 
ordinarie ledamöter kommendörkapten Anna-Karin Broth, verkställande 
direktören Ola Alfredsson, kommendörkapten Tomas Martinsson och 
örlogskapten (RO) Mårten Granberg. 

 Invaldes i angiven ordning som korresponderande ledamöter fil.dr, 
kommendör Hugues Eudeline och fil.dr Kenneth Gustavsson. 

 
§ 10 Övriga frågor. Framförde ledamoten Göran Wallén uppfattningen att 

nomineringssammanträden bör genomföras i Stockholm för att normalt med 
en högre närvaro bättre kunna påverka beskrivningen över de föreslagna 
kandidaterna till inval. 

 

§ 11 Beslutade mötet om oförändrad årlig ledamotsavgift (500 kronor) för 
verksamhetsåret 2013 - 2014 samt oförändrad prenumerationsavgift för 
Tidskrift i Sjöväsendet för 2014 (250 kronor).  

 Orienterade ordförande att styrelsen, i enlighet med den procedur som finns 
angiven i stadgarnas § 4 har beslutat att utesluta en ordinarie ledamot pga. 
inaktivitet och ointresse för akademiens verksamhet. 

 
 Informerade ordförande att ytterligare ett antal yngre och inaktiva ledamöter 

kommer att tillskrivas personligen med uppmaning att öka sitt engagemang i 
akademien eller överväga sitt ledamotskap. 

 

§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 


