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Under 2013 har styrelsen i Kungl. Örlogsmannasällskapet fortsatt att på olika sätt sökt
öka och bredda akademiens verksamhet för att nå upp till akademiens syfte; att följa

och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
Den situation med ett minskat antal inträdesanföranden som blivit följden av en mer
restriktiv invalsprocess har gett utrymme för mer av debatt och diskussion på våra
ordinarie sammanträden. Detta har präglat flertalet sammanträden såväl i Stockholm,
Göteborg som i Karlskrona under verksamhetsåret. Speciellt kan nämnas de bägge
sammanträdena i Göteborg där februarisammanträdet var ett samarrangemang med
Göta Älvklubben och WISTA (Women's International Shipping & Trading Association).
Deltagande

även

av

regionala

representanter

från

Sveriges

Redareförening,

Sjöfartsforum och Sveriges skeppsmäklarförening med syftet att diskutera kring frågor
runt svensk sjöfart samt augustimötet som genomfördes som ett Arktisseminarium. l
Karlskrona innehöll såväl januarimötet som oktobermötet diskussion och debatt med
ett stort inslag av yngre officerare och kadetter, vilket på ett betydande sätt har
vitaliserat debatten inom akademin. l Stockholm genomfördes en "trestegsraket" kri ng
marin utveckling som inleddes på decembermötet i Kastellet 2012, fortsatte med
debattkvällen på FHS i april och avslutades i Kolskjulet på Kastellholmen strax före jul
med deltagande av Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson samt
Försvarsmaktens inriktningschef genera lm ajor Dennis Gyllensporre.

Vi har också i

samarbete med Försvarshögskolan organiserat en föreläsning och diskussion med den
välkände amerikanske marinstrategen Peter M Swartz.
Årets högtidsdag den 15 november inleddes med det synnerligen intressanta
seminariet om konsekvenserna för folkförsörjningen vid en handelsblockad eller ett
handelsembargo mot svenska hamnar under rubriken - "Om samhällets sårbarhet när

sjöfarten runt våra kuster begränsas". Det välbesökta högtidssamma nträdet med över
150 deltagare där ÖB var högtid stalare, genomfördes i enlighet med de nya stadgarna,
vilket bl.a. innebar att det tidigare slutna sammanträdet utgått. Förhållandet att utdela
alla

akademiens belöningar

på

högtidssammanträdet,

inklud erande säl lskapets

bronsmedalj till sjömän, soldater och gruppbefäl ur marinen samt att avsluta
middagens med dans, kan nu anses som en vana och under 2014 kommer det att bli
tradition.
Under året fastställde regeringen i början av juni det st adgeändringsförslag som under
2012 utarbetats inom akademien. Att regeringen valde att gö ra detta var en framgång
för aka demien då regeringen för ett antal av de övriga Kungliga akadem ierna valt att
inte fastställa stadgeä ndringar. Implementerin gen av stadgarna har påbörjats i en så
hög takt som möjligt och komme r att vara avslutad under 2014.

Upplagan av Tid skrift i Sjöväsendet (TiS} har hållits konstant (fem nummer) sa mtidigt
so m tidskriften fortsatt ger ett ekonomiskt nettobidrag till KÖMS verksam het. Även
under

året

gavs

ett

extranumm er

ut

med

debatt

frå n

yngre

officerare,

specia listofficerare, sjömän och so ldater samt de politiska ungdomsförbunden. Under
året har ett arbete som syftar till att gö ra samtliga utgåvor av Tidskrift i Sjöväsendet
seda n det allra första numret utgavs på senhösten 1835 tillgängliga via akademiens
hemsida. Drygt 50 årgångar finns nu tillgängliga via "nätet" .
Biblioteket fortsätter att visa en glädjande utveckling för att vi skall kunna nå visionen
om att bli ett releva nt och efterfrågat forskningsb ibliotek samtidigt som verksamheten
med biblioteksvärdar möjliggör ett utn yttjande av biblioteket för ledamöter och andra
intressenter på ett otvunget sätt. Vidare har ett viktigt arbete med att inventera KÖMS
samla de best ånd av konst igångsatts, vi lket kommer att följa s upp under 2014 med
ytterli ga re åtgärder.
l syfte att långsiktigt stärka ekonomin för såvä l TiS som bibl ioteket har två fonder
inrättats, vars syfte är att göra akademien mindre beroe nde av externa bidrag.
Ytterligare en fond , Marinlitteraturföreningens fond,

har skapats efter det att

Marinlitteraturföreningen vid sitt upphörande mycket välvilligt donerat sina mede l t ill
KÖMS. De f örsta stipendi erna ur denn a fond kund e utdelas redan vid det 242:a
högtid ssamma nträdet.
Va d gä ller KÖMS förmåga att synas i den allmänna debatten har ett antal åt gä rd er
initierats under året. Några exe mpel på detta är riktade pressmeddelanden i samban d
med seminarier, evenemang, pristagare mm. Vidare har akademien numer ett
" Twitterkonto" som möj liggör sna bb kom munikation kring aktuella frågor. Fortsatta
ansträngningar kommer inom detta område.
Ovan nämnda åtgärder syfta r til l att underlätta för Kungl. Örlogsmannasällskapet att
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fortsatt kunn a leva upp till vår målsättning på ett så bra och effektivt sätt so m möj ligt.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet
Kostnad erna för genomförd verksam het inklusive Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) har
uppgått till 863 875 kronor. Årets intäkter har uppgått till 798 423 kronor. Bokförda
inve ntari er redovisas till ett värde av en {l) krona . Kungl. Örlogsmannasällskapets
verksamhet uppvisar därmed ett underskott med 65 362 kronor fö r verksamhetsåret
2013.
styrelsen för eslå r att 2013 års underskott uppgående till 65 362 kronor balan seras i ny
räk nin g.

Ordinarie sammanträden
Under ve rksamhetsåret 2013 har åtta ordi nari e sammanträden genomförts. Två
sam manträd en har genomförts i Karlskrona, t vå i Göteborg och fyra i Stockholm samt
det 242 :a högtidssammanträdet i Stockholm.
Utöver dessa sammanträden, har akademien varit representerad vid Folk och Försvars
Rikskonferens i Sälen samt också i Almedalen i somras. Vidare har akademien varit
rep resenterad vid

European

M aritime Day i maj i Göteborg samt även vid

Världssjöfartens dag den 26 septemb er i Göteborg.
Akade mi en har organiserat t vå debattkvällar med marinens personal och även
genomfört en diskussionskvä ll med kadetterna vid Sjöstridsskolan. Vi har också i
samarbete med Försvarshögskolan organiserat en föreläsning och diskussion med den
vä lkände amerikan ske marinstrategen Peter M Swartz.

På förmiddagen den 15

november genomfördes ett sem in ari um om konsekvenserna för folkförsörjningen vid
en handelsblockad eller ett handelsembargo mot svenska hamnar under rubriken -

"Om samhällets sårbarhet när sjöfarten runt våra kuster begränsas".
Totalt har akademiens olika aktiviteter under året mönstrat 780 deltagare vilket är en
tydlig förbättring j ämfört med tidiga re år. Vår bedömning är att akad em iens pågåe nde
moderni sering

har

gjort

deltagandet

mer

intressant

och

dess

relevans

och

påverka nsmöjligheter har därmed ökat.

Inträdesanföranden
Under ve rksamh etsåret har sa mtliga nya ledamöter utom en genomfört sina
inträdesanföranden.
Årets inträdesanföranden har som vanligt behandlat ett mycket brett spektrum av
områden och det är också natu rligt att huvudtemat för fl erta let av ledamöternas ta l
och skriftliga arbeten har handl at om vårt sj östrat egiska läge och vad detta kräver av
vårt försvar till sjöss. De inträdesa nföran dena som har hållits und er året är;

OL Magnus Jönsson
"Möjligheter och utmaningar för sjöstridsförbanden"
OL Anna Risfelt-Ha m margren
"Siaget om vattenkraften- och vikten av en samordnad strategi"
OL Kenneth Raun
"Behövs chiefen?- Funderingar kring den tekniska tjänsten ombord"
OL Martin Jakobson
"Spelet om den arktiska oceanen"
OL Jerker Widen
"Marint lärande- värdet av vetenskap och bildning"

Biblioteket
Under året har biblioteket, på samma sätt som under 2012 fortsatt utvecklats mot ett
renodlat forskningsbibliotek under ledning av ordinarie ledamoten Bo Wranker och
den professionella bibliotekarien Lisbeth Thorsen. Vid halvårsskiftet tillsattes en ny
professionell bibliotekarie - Andreas Nilsson. Hela vår databas med våra unika
boksamlingar är nu tillgängliga via LIBRIS vilket väsentligt underlättar den marina
forskningen genom ökad synlighet och tillgänglighet. Bokbeståndet har inventerats och
en välbehövlig renovering av har påbörjats. Inbindningar av Tidskrift i Sjöväsendet har
genomförts.
Vi har under året även inventerat vår värdefulla konst varav merparten hänger
Försvarsmaktens lokaler i Karlskrona.
Akademiens bildarkiv är som tidigare meddelats deponerat hos Krigsarkivet för att öka
tillgängligheten. Krigsarkivet sköter idag all verksamhet förknippad med bildarkivet.
Biblioteket och bildarkivet är viktiga men också kostsamma verksamheter för
akademien. Biblioteksarbetet har kunnat genomföras med ett nytt mycket generöst
stöd från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Akademien uttrycker
sitt varma tack för detta ovärderliga stöd till bibliotekets verksamhet.

Tidskrift i Sjöväsendet
Ordinarie ledamoten tillika Ordförande Thomas Engevall, har under året varit redaktör
och ansvarig utgivare. Tidskriften har under 2013 utkommit med fem numme r, varav
även i år ett nummer är ett särskilt debattnummer med artiklar f rån marinens yngre
befäl och från några av de politiska ungdomsförbunden vilka välvilligt har skrivit om si n
relation till och syn på marinen. TiS utgör tillsammans med akademiens sammanträden
och symposier den främsta verksamheten för att föra ut akademiens arbete och

stimu lera till en öppen debatt i marina frågor. l syfte att underlätta spridningen av de i
TiS införda artiklar tas sedan ett antal år alla artiklar fram i form av så kallade
" Elektroniska särtryck (artiklar i PDF-format)", som delges respektive författare för
fort satt spridning. På akademiens hemsida läggs en så kallad e-utgåva ut av respektive
nummer med ett urval av de aktuella artiklarna.
Den genomsn ittliga utgåvan av TiS har under 2013 reduce rats marginellt i förhå llande
till 2012. Nuvarande upplaga är ca 1200 exemp lar per utgåva, vi lket inkluderar
ledamöter, prenumeranter samt media och beslutsf attare i Regering, Riksdag och
RegeringskansiL
Under året har ett projekt att digitalt scanna samtl iga utgivna Tidskrift i Sjöväsendet
också påbörjats och vid 2013 års utgång var TiS utgivning från 1830-talet samt
utgivningen

från

1964

t ill

dags

dato

til lgänglig

via

akademiens

hemsida.

skanningsprojektet fortgår intill dess samtliga nummer finns tillgängliga via nätet vilket
beräknas ske sent 2014 alternativt tidigt 2015.
Även under 2013 har TiS genererat ett nettotil lskott ti ll KÖMS ekonomi. Överskottet
var 36 539 kronor. Detta värde ska jämföras med motsvarande överskott 2012 om
23 826 kronor, 2011 om 23 767 kronor och 2010 om 29 002 kronor samt underskott
för 2009 {27 544 kronor).
TiS intäkter har, utöver Försvarsmaktens bidrag om 55 000 kronor bestått av
annonsintäkter {73 000 kronor) och prenumerationsintäkter {84 300 kronor).
Sammantaget uppgår intäkterna till 212 300 kronor.
TiS utgifter har bestått av arvoden inklusive sociala avgifter till redaktör {32 854
kronorL tryck och distribution {129 999 kronor) samt bankkostnader {508 kronor).
Sammantaget uppgår utgifterna til l 175 762 kronor.

Projektverksamhet
stadgeändringsarbete
Under 2012 arbetade en grupp under ledning av Ledamoten Lars G. Persson med en

modernise ring av akademiens stadgar med t illhörande ti llämpningsföreskrifter.
Arbetet slutfördes hösten 2012 och akadem ien slutbehand lade förslaget på det första
ordinarie mötet för verksamhetsåret 2013 den 12 decemb er 2012. stadgarna
överlämnades därefter til l regeringen för fastställande. De nya stadgarna trädde i kraft
den 5 juni 2013 i och med regeringens beslut.
En av effekterna av de nya stadga rna är att ledamotsindelningen har förändrats och att
samtliga svenska f.d. korresponderand e ledamöt er nu överförts til l kategorin ordinarie
ledamöter.

EKONOMI
Kungl. Örlogsmannasällskapets kärnverksamhet utgörs av akademiens sammanträden,

seminarieverksamhet,

biblioteksverksamhet

och

utgivning

av

TiS.

All

verksamhet utöver kärnverksamheten har i stort varit självfinansierad.
Innehållet i akademiens börsportföljer har under året utvecklats i takt med
Stockholmsbörsen. Marknadsvärdet av akademiens värdepapper har stigit med 1 072
617 kronor till 6 852 227 kronor och Fabian och Ewa Tamm's stipendiefond har stigit
med 490 809 kronor till 2 508 462 kronor. l procent har KÖMS portfölj stigit med 18,6

% och Tamm's portfölj med 24,3 %. Båda portföljerna har sålunda i år utvecklats i
likhet med börsindex. Då bägge portföljerna innehåller en betydande andel med
räntebärande papper med låg risk, har därför aktiedelen av portföljerna under året
utvecklats bättre än index. styrelsen har dock inte någon ambition att överträffa index
utan anser att årets resultat är tillfredställande och i linje med den långsiktliga och
försiktiga placeringsstrategi som styrelsen valt.
KÖMS valutaobligation har under 2013 gett en avkastning på 1,4 %.
Under året har rörelsen resulterat i ett underskott om 65 362 kronor.
styrel sen har genom de vidtagna åtgärderna skapat en situation där den samlade
verksamheten har kunnat bedrivas med utvecklad ambitionsnivå med en ekonomi i
balans som är oberoende av eventuell kapitaltillväxt. Det är styrelsens avsikt att
fortsätta på den inslagna vägen.

Förvaltningen
Förvaltningen av kapitalet har inriktats mot att kombinera en god avkastning med
stabil tillväxt och låg risk. Under året har en begränsad omstrukturering av kapitalet
genomförts. Långsiktigt har KÖMS kapital utvecklats positivt. Det är därför styrelsens
uppfattning att den nya inriktningen har varit lyckosam även under 2013.

Nya fonder
Under året har tre nya fonder tillförts Kungl. Örlogsmannasällskapet. Efte r beslut av
ledamöterna vid det ordinarie sammanträdet i Göteborg den 21 augusti inrättades två
nya fonder - den Gynterska fonden och den Falkengreenska fo nden. Avsikten är att
delar av den årliga avkastningen i dessa fonder skall stödja och bevara TiS samt
biblioteket så att dessa verksamheter ska kunna bli mindre beroende av stöd ut ifrån .
Marinlitteraturföreningen har under året avslutat sin verksamhet och de kvarstående
medlen har överförts till KÖMS i en fond (MLF-fond) vars avkastning skall användas för
att premiera fram stående studieresultat och för att publicera litteratur inom
sjökrigsområdet. De tre nya fonderna tillsammans med TAMM 's fond redovisas i en
gemensam bok- KÖMS fo nder. För detaljer se de finansiella dokumenten.

STYRELSE
Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse under verksamhetsåret har varit:
Ordförande

Ledamoten Thomas Engevall

Vice ordförande

Ledamoten Jonas Haggren

sekreterare

Ledamoten Bo Rask

Ledamöter

Ledamoten Stefan Larsson
Ledamoten Erik Andersson (t.o.m. 15 november)
Ledamoten Christer Svensen
Ledamoten Bo Berg (fr.o.m 15 november)
Ledamoten Sten Göthberg
Ledamoten Patric Hjorth (t.o.m. 15 november)

Suppleanter

Ledamoten Stefan Gustafsson
Ledamoten Berit Blomqvist (t.o.m. 15 november)
Ledamoten Per-Ola Johansson (fr.o.m 15 november)
Ledamoten Håkan Nilsson (fr.o.m 15 november)
Ledamoten Claes Berglund (fr.o.m 15 november)

Ledamoten Nils Bruzelius har tjänstgjort som kassaförvaltare. Ledamoten Th oma s
Engevall har tjänstgjort som redaktör för Tid skrift i Sjöväse ndet. Ledamoten Bo
Wranker har tjänstgjort som bibliotekarie samt ledamoten Herman Håkansson har
tj änstgjort som biträdand e sekreterare. Kassafö rvaltaren, bib liot eka rien och den
biträdande se kreteraren har varit adjungerade till styrelsen.

styrelsesammanträden
styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2013. Av
dessa

var

sammanträdet

i

november

2012

i

Göteborg

ett

konstituerande

sammanträde. Sammanträdet den 15 augusti beh andlad e styre lsens analys av
akademiens kompetensbrister i ledamotskretsen och utgjorde därmed underlag till
valsammanträdet.

Revisorer och valberedning
Kungl. Örlogsmannasällskapets revisorer har varit:
Ordinarie revi so r

Ledamoten Nils Eklund
Ledamoten Sven Rudberg

Auktoriserad revisor

Per M agnu sson, Växjö Revisionsbyrå AB

Kungl. Örlogsmannasällskapets valberedning har varit:
Ledamoten Per-Anders Emilson (sammankallande)
Ledamoten Rikard Askstedt
Ledamoten Jonas Wikström
Ledamoten Christian Allerman
Ledamoten Bo Wranker

Kanslifunktionen
Akademiens kansli är beläget på Teatergatan 3, ltr. i Stockholm. l kansliet finns
utrymme för sammanträden med ca fyra till fem personer. l kansliet förvaras diverse
böcker, reservexemplar av TiS mm. Kansliet bemannas sporadiskt samt i anslutning till
styrelsesammanträden och inför vissa ordinarie sammanträden. Normalt arbetar
sekreteraren ca två dagar i månaden på kansliet.
Under hösten 2012 har datorfunktionen återupptagits på kansliet efter att ha legat
nere under ca två år. Härvid har en investering i modem, bredbandsavgift samt
säkerhetsfunktion erfordrats.

BELÖNINGAR
Medaljer
Akademien har under 2013 beslutat att utdela akademiens medalj i silver t ill förvaltare
Håkan Lindberg för iden till det marina debattnumret i TiS och till fru Li sbeth Thorsen
för att på ett utmärkt sätt ha bidragit till utvecklingen av akademiens bibliotek.
Akadem ien utdelar årligen akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges
Sjöförsvars anda till gruppbefäl , soldater och sjömän som utmärkt sig för allm än
duglighet och gott kamratskap vid tjänstgöring vid marinens förband och sko lor.
Medaljen utdelas till de soldater och sjömän vid förbandet som bedöms vara den
främste i fråga om allmän

duglighet och gott kamratskap. l samband med

högtidssammanträdet den 15 november 2013 utdelades medaljer till följande
gruppbefäl, so ldater och sjömä n;

1.

Johan Appelqvist- HMS Beles, l. ubåtsflottiljen

2.

Sara Wykman- HMS Carlskrona, 3.sjöstridsflottiljen

3.

Therese Pettersson- HM S Trossö, 4.sjöstridsflottiljen

4.

Filip Persson- Baskyddskompaniet, Marinbasen

5.

Daniel Magnusson- Sjösäkerhetssektionen , Sjöstridsskolan

6.

Martin Söderlund- 17.bevakningsbåtskompaniet, Amfibieregementet

Hedersomnämnanden

Akadem ien har beslutat att akadem iens hedersomnämnande för vä l formulerad
tävlingsskrift 2013 med rubriken " Hur ska ll Försva rsmakt en optimera effekten av
ombo rdb aserad helikopter" ska t illd elas kapten Johann es Johansson.
Akademien har beslutat att akademiens hed ersomnämnande för väl formulerad
tävlingsskrift "En svensk modell för marina operationer" ska tilld elas örlogskapten (RO)
Christian Hoas.
Akadem ien har beslutat att aka demiens hedersomnämnande ska till delas Olle
Neckman fö r mångårigt arbete och enaståen de goda insatser för Stockholms Sj ögård.
Penningbelöningar

Akademien

har

bes lutat

att

en

penningbelöning

om

10.000

kronor

ur

Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas örlogskapten Petronella Andersen
för väl genomförda st udier vid Ecole de Guerre i Paris.
Akademien

har

beslutat

att

en

penningbelöning

om

5.000

kronor

ur

Marinlitteraturföreningens (MLF) fon d ska tilldelas fänrik Helena Andersson för vä l
genomförd uppsats "Barents hav: En stud ie av rysk och norsk strategi och marin a
styrkeförhå ll and en" vid st udier vid Försva rshögskolan.
Akadem ien

har

beslutat

att

en

penningbelönin g

om

5.000

ur

Marinlitteraturfören ingens (MLF) fond ska tilldelas fänrik Jim Ramel Kjellgren vä l
genomförd uppsats "Ytterliga re antaganden om modern sjöstrid" vid st udier vid
Försvarshögskolan.
Medaljer och be löningar utdelades i samband med högtidssammanträdet i Stockholm
den 15 november.

LEDAMÖTER
Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2013:

Hedersledamoten

Bengt Ras in

Ord in arie ledamoten

Tomas Öhrwa ll

Ordinarie ledamoten

Åke Svedeli us

Ordinarie ledamoten

Lennart Li ndgren

Ordinarie ledamot en

Lars M Werner

Ord in arie ledamoten

Sten-Börje Nil sson

Ordinarie ledamoten

Leif Ahlqvist

Korresponderande ledamote n

Sven Nordenhem

Korresponderande ledamoten

Ca rl -G ustav Jennergren

Korresponderande ledamoten

Lennart Kihlberg

Följande ledamöter har valts in under verksamhetsåret 2013;
Ordinarie ledamöter
Kommendörkapten

Anna-Karin Broth

VD för TKMS AB (Kockums)

Ola Alfredsson

Kommendörkapten

Tomas Martinsson

Örlogskapten (RO)

Mårten Granberg

Korresponderande ledamöter
Kommendör FRN (ret)

Hugues Eudeline

Fil. Dr

Kenneth Gustavsson

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2013 av 3811edamöter varav:
Hans Majestät Konungen, akademiens beskyddare och förste hede rsledamot
H.K.H. Prins Carl Philip förste hedersledamot
En utländsk förste hedersledamot
Tretton svenska hedersledamöter
Femton utländska hedersledamöter
Trehundratrettiofyra ordinarie ledamöter (enbart svenska medborga re)
sexton korresponderande ledamöter (enbart utländska medborgare)
Den

senast

invalde

ledamoten

tilldelas

Kungl.

Örlogsmannasällskapets

medlemsmatrikel invalsnummer 1470 räknat från den 15 november 1771 då viceamiral
Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer 1.

'2f/~

,x.

stockhalm den

februari 2014

~v
?e

&-~~'Bo Rask
sekreterare

Ordföra

~"~

Jonas Haggren
Vice Ordförande

----

~~,(~/p
Sten Göthb~rg
t.o.m. 15 november

l
(

•.

Erik Ander on
t.o.m. 15 november

l

~--'.:>,. . \i

--,.
Stefan Larsson

Christer Svensen

Bo Berg
fr.o.m. 15 november

FINANSIELLA DOKUMENT
Resultatrap port
Intäkter
TiS
TiS
MAW

Räkenskapsår: 2013-01-01-2013-12-31
Not

Annonsintäkter
Prenumerationer
Minnesfond

73 000,00
84 301,68
173 065,00

Årsavgifter
Frivilliga bidrag
statliga bidrag

142 500,00
2 850,00
55 000,00

S:a Intäkter

530 716,68

l

2
3

-------------------------------------------------------------------------------Personalkostnader
Arvoden
Sociala avg för arvoderad personal
S:a Personalkostnader

-68 480,00
-12 920,00
-81400,00

4

Övriga kostnader
Förbrukningsmateria l
Trycksaker
Böcker/bokvård
Tryckning av TiS
!T-tjänster
Fakturerade konsultarvoden
Telekommunikation
Datakommunikation
Postkommunikation
Distribution av TiS
Seminarier
Resekostnader
Representation
Högtidssammanträde
Övriga kostnader
S:a Övriga kostnader

-38 812,00
-16 699,00
-75 897,00
-95 316,00
- 4 348,00
-134 200,00
-5 743,00
-6 306,00
-29 336,25
-34 683,76
-45 331,80
-72 369,00
-67 523,00
-88 648,00
-58 241,50
-773 454,31

s

Resultat före fin. intäkt. och kost n.

-324 137,63

6
7
8

9

lO
11
12
13

Finansiella intäkter
Utdelning på värdepapper
Reavinst på värdepapper
Ränteintäkter
S:a Finansiella intäkter

169 613,52
87 156,00
10 936,74
267 706,26

Finansiella kostnader
Bankkostnader

-8 931,25

S:a Finansiella kostnader

-8 931,25

Resultat efter fin intäkt. och kostn.

- 65 362,62

14

15

16

Notapparat Resultatrapport

Not

l. Bidrag från MAW Minnesfond för täckande av bibliotekets kostnader.
2. 285 ledamöter har betal at årsavgiften.
3. Försvarsma ktens bidrag till TiS.
4. TiS redaktör och kassaförvaltaren har erh ållit 25 000 SEK vardera . Kajsa och Hanna
Engevall har erhållit sa mmantaget 18 480 SEK för skan ning av äldre TiS .
5. Ny kopiato r till biblioteket 12 463 kr, 50 st bronsmedalj er 17 609 kr mm.
6. Varav bokvård 74 450 kr.
7. TiS har utkommit med 5 nr.
8. Arvode för en legitimerad bibliotekarie (enskild firm a) med biträde under in ventering.
9. Varav diskussion skväll 2/9, 9 237,50 kr, se minariet "Om samhällets sårbarhet när sjöfarten

runt våra kuster begränsas" 15/ 11, 33 375 kr, (9 000 erhölls som bidrag från stiftelsen
Sveriges Sj ömansh us), marin debattkvä ll i Kolskj ulet 8 750 kr.
10. styrelse ns resor och hotell kostnader.
11. Akademisammanträden 36 231 kr, st yrel sesammanträden 12 037,50 kr, extern
representation 19 254,50 kr, varav gåva på HM D 70-års dag 3 000 kr.
12. Högtid ssammanträde med 153 deltagare, varav 66 stycken ej betalande (nyinvalda,
pristagare, gäster från andra akadem ier m .fl.)
13. Varav 16 231 kr överskjutande kostnader för högtidssammanträd et 2012.
14. Valutaobligationen gav 9 665,74 kr (ca 1,4 %) i ränta sa mt bankränta.
15. Varav omstrukturering aktieportfölj 5 987,25 kr.
16. Årets underskott 65 362 kr.

BALANSRAPPORT 2013-01-01- -2013-12-31
Utg. balans

lng. balans

Perioden

62 393,22
s 977,44
12 007,17
3 469,26
53 824,59
1 000,00

53 993,00
- 3 910,58
22 439,30
-3 419,24
-52 114,00
-1000,00

8 400,22
2 066,86
34 446,47
50,02
1710,59
0,00

138 671,68

-91 997,52

46 674,16

4 295 213,90
1,00

27 946,25
0,00

4 323 160,15
1,00

S:a Anläggn.tillgångar 4 295 214,90

27 946,25

4 323 161,15

4 433 886,58

-64 051,27

4 369 835,31

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Plusgiro
SEB
Betalkonto i SHB
Depåkonto i SHB
Räntekonto i SHB
Fordringar
S:a Omsätt.tillgångar
Anläggningstillgångar

Värdepapper
Inventarier

S:A TILLGÅNGAR

1

SKULDER OCH EGET KAPITAL
skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott.prenumeration TiS
Förskott. ledamotsavgifter

Förskottsinbetalningar KÖMS
Ständiga ledamotsavgifter
S:a Skulder

-63 293,00
-10 235,26
-2 500,00
-500,00
-110 500,00

- s 671,61
3 610,26
1500,00
0,00
-750,00

-68 964,61
-6 625,00
-1000,00
-500,00
-11 1 250,00

-187 028,26

-1 311,35

-188 339,61

2

3

Eget kapital

Eget kapital
Årets resultat

-4 265 064,29
18 205,97

18 205,97 -4 246 858,32
47 156,65
65 362,62

S:a Eget kapital

-4 246 858,32

64 051,27 -4 369 835,31

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

-4 433 886,58

64 051,27

-4 369 835,31

4

Notapparat Balansräkningen

Not

l. Portföljen s marknadsvärde var vid årsskiftet 6 852 277 SEK, vilket innebär en
uppgång med l 072 617 SEK eller 18,6 % under året. Under året har portfö lj en
omstruktureras med avsikt att få en bättre långsiktig tillväxt. Innehavet i SCA, SKF,
Nordea, Sandvik, Elekta, Kinnevik och Telia-Sonera har minskats. Innehavet i ABB,
Swedbank, SHB, Getinge och Volvo har ökats.
2. Tryckning och distribution av TiS nr 5 samt diverse räkningar.
3. Sju (7) ledamöter har under året erlagt ständig ledamotsavgift.
4. 2012 års underskott 65 362,62 SEK.

KÖMS fonder (fd Fabian och Ewa TAMM's stipendiefond) Not 1

RESULTATRAPPORT

Not

2013-01-01- - 2013-12-31

Kostnader

-20 000,00
-10 000,00

stipendier
Övriga kostnader

2
3

Finansiella intäkter

4

Utdelning värdepapper

32 252,50

S:a Finansiella intäkter
Resultat efter fin. intäkter och kostnader

2 252,50

Notapparat KÖMS fonders resul t atrapport

Not
l. Under året har tre nya fonder bildats, Marinlitteratu rföreningens fond, Gynterska
fonden samt Falkengreenska biblioteksfonden, tillsammans med Fabian och Ewa

TAMM's stipendiefond förs och sepa ratredovisas dessa fyra fonder i en gemensam
bok- KÖMS fonder.
2.

Petronella An dersen 10 000 kr, Helena Andersson 5 000 kr, Jim Rame l Kjel lgren 5 000
kr.

3. Bidrag till KÖMS för täckande av stipendiater och medaljörers kuvertavgifter.
4. Genom missförstånd gav innehavet av Sverige-index ingen utdelning under året.

BALANSRAPPORT

2013-01-01-- 2013-12-31

Not

TILLGÅNGAR

lng. balans

Perioden

Utg. balans

Omsättningstillgångar

TAMM ' s ko nto

2 917,70

-750,00

2 167,70

MLF konto

0,00

1002,50

1 002, 50

Gynterska fon de n

0,00

1 000,00

1000,00

Falkengreenska fonden

0,00

1000,00

1000,00

2 917,70

2 252,50

5170,20

Vä rdepapper

1790 654,53

0,00

1 790 654,53

S:A TILLGÅNGAR

l 793 572,23

2 252,50

l 795 824,73

0,00

0,00

0,0

-1 776 334,47
-17 237,76

-17 237,76
14 985,26

-1 793 572,2 3
-2 252,50

-1 793 572,23

-2 252,50

-l 795 824,73

S:a Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

1

SKULDER OCH EGET KAPITAL
skulder

Skuld
Eget kapital

Eget kapital
Å ret s Resultat
S:A SKULDER
OCH EGET KAPITAL

Notapparat till KÖMS fonders balansrapport

Not 1. Fonde rn as ursprungskapita l (TAM Ms fond) har stigit med 490 809 (24,3 %) till 2 508 462. M LF
po rtfölj är nu värd 733 579, denna delfonds portfölj är bokförd med anskaffningskostnaden, dvs. O kr.
KÖMS fo nders sa mlade portföljer är värda 3 242 041 kr.

