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Protokoll vid valsammanträdet 2014-09-24 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 september 2014 på Sjöhistoriska Museet i 
Stockholm i närvaro av 34 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 sammanträdesprotokoll från nomineringssammanträdet den 20 augusti på 
sjöofficersmässen i Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna. 

 

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Michael Zell till ordförande (nyval) för en period om två 
år. 

 

§ 4 Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie 
ledamöterna Stefan Larsson (omval vetenskapsgren I), Christer Svensén (omval 
vetenskapsgren II) och Sten Göthberg (omval vetenskapsgren IV). Som suppleant i 
vetenskapsgren I valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Fredrik Hansson 
(nyval). 

 

§ 5 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en period 
om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg och Nils Eklund (omval). Som 
revisorssuppleanter valdes för en period om ett år ordinarie ledamöterna Pontus 
Krohn och Fredrik Norrby (omval). Som auktoriserad revisor valdes Per Magnusson 
för en period om ett år (omval). 

 

§ 6 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie ledamöterna 
Christian Allerman (omval), Rikard Askstedt (omval), Magnus Jönsson (omval) samt 
Per-Anders Emilson (omval och sammankallande) att utgöra valberedning under 
verksamhetsåret 2015. 

 

§ 7 Beslutades att tilldela avgående ordförande ordinarie ledamoten Thomas Engevall, 
akademiens medalj i guld. (Thomas Engevall har inte deltagit i beredningen eller i 
beslutet i detta ärende). 
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 Motiv: Thomas Engevall har under dryga tolv år deltagit i akademiens styrelse. Han har verkat som 

akademiens ordförande sedan 2010. Samtidigt har han varit akademiens redaktör för Tidskrift i 

Sjöväsendet. Under Engevalls ledning har akademiens arbete fortlöpande vitaliserats och utvecklats där 

fokus har legat på att skapa ordning och reda samt att ta plats i försvarsdebatten. Det har bl.a. gjorts 

genom ett stort antal riktade seminarier i för akademien viktiga ämnen. Ekonomin har förbättrats 

genom klok resurshushållning. Samtidigt har akademien fortlöpande moderniserats genom att ta 

initiativet till nya stadgar vilka fastställdes av regeringen 2013 efter ett omfattande förarbete. 

Engevall har under sitt ordförandeskap väl svarat för att Kungl. Örlogsmannasällskapet fortsatt har 

utvecklas i enlighet med stadgarnas § 1 där det bl.a. anges att akademien ”har till syfte att följa och 

aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”. Ovanstående talar 

sammantaget för att styrelsen föreslår att Engevall ska tilldelas akademiens medalj i guld. 

 

 Beslutades att tilldela örlogskapten Niklas Wiklund akademiens medalj i guld. 

 Motiv: Örlogskapten Niklas Wiklund har under flera år initierat och kunnigt engagerat sig i 

försvarsdebatten under pseudonymen ”Skipper”. Wiklunds engagemang i försvarsdebatten imponerar 

och de brister främst marina, i Sveriges försvarsförmåga som ”Skipper” har redovisat och även de 

förslag till åtgärder som ”Skipper” har föreslagit, har bidragit till att skapa en försvarsdebatt värd 

namnet samt har medfört att försvarsfrågan har kommit upp på agendan inför årets riksdagsval. 

Samtidigt har debattviljan hos Försvarsmaktens personal ökat och öppenheten för en debatt om 

försvaret synes har ökat. Sammantaget motiverar detta att Wiklund tilldelas akademiens medalj i guld. 

 

 Beslutades att tilldela ordinarie ledamoten kommendörkapten Per Edling ett 
stipendium om 15.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för stöd till 
forskarstudier i historia vid Åbo akademi om övergången till den lätta flottan. 

 Motiv: Fortsatt forskning om bakgrunden till beslutet om övergång till den lätta flottan är angelägen, 

då besluten bl.a. fick stor påverkan på flottans uthållighet i ubåtsjakt samt att den större numerären som 

skulle kompensera de större fartygens kapacitet aldrig uppnåddes. Besluten har haft fortsatt påverkan 

på flottans effekt ända in i våra dagar. 

 

Beslutades att tilldela fänrik Rikard Aldén akademiens hedersomnämnande och 
penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för väl 
genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är ”Svensk syn på 
sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker”.  

 Motiv: Uppsatsen är välskriven med bra argumentation och ett val av metod som leder till ett 

trovärdigt resultat. Uppsatsen visar tydligt att få nu aktuella sjöofficerare har funderat särskilt djupt på 

hur vår marina doktrin har vuxit fram 

 

Beslutades att tilldela kommendörkapten Bernt Andersson akademiens 
hedersomnämnande och penningbelöning om 5.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s 
stipendiefond för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken 
är ”Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 – 2010 – vilka drivkrafter har varit 
avgörande?” 

Motiv: Uppsatsen är välskriven med hög klass på argumentationen. Ämnesvalet är intressant och visar 

tydligt på att omorganisationen av Försvarsmakten till en myndighet fick de följder som den politiska 

ledningen eftersträvade. Samtidigt visar uppsatsen också att pendeln slagit för långt, eftersom rationella 

och långsiktiga styrande faktorer har kommit i skymundan relativt en tydligare och svårbemästrad 

byråkrati.  
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Beslutades att tilldela löjtnant Kristofer Bengtsson akademiens hedersomnämnande 
och penningbelöning om 10.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för 
väl genomförd kandidatuppsats vid Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet 
vårterminen 2014. Rubriken är ”Från dykbåtar till ubåtar. Det svenska 
ubåtssystemets utveckling 1945-1960. 

Motiv: Uppsatsen är välskriven och belyser en period av snabb teknisk och taktisk utveckling inom 

ubåtssystemet. Författaren belyser tydligt hur omoderna de svenska ubåtarna var vid krigsslutet och 

vad som gjordes för att snabbt implementera de senaste tekniska framstegen. Utvecklingen under de 

aktuella åren lade grunden för flera moderna svenska ubåtskonstruktioner. Historiskt är det viktigt att 

dokumentera bakgrunden till dessa konstruktioner.  

 

Beslutades att tilldela kapten Johannes Johansson akademiens hedersomnämnande 
och penningbelöning om 10.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för 
välskriven och aktuell tävlingsskrift. Rubriken är ”Personalförsörjningen av 
Försvarsmakten – Starkare personalförsörjning för en osäker tid” 

Motiv: Tävlingsskriften är välskriven och mycket aktuell med tydlig metodik, argumentation och väl 

underbyggda slutsatser. Detta ger en tydlig bild av att författaren önskar delta i debatten om försvarets 

viktiga personalförsörjning. Författaren har stora kunskaper inom området och visar prov på 

nytänkande.  

 

 Beslutades att tilldela ordinarie ledamoten kommendör 1.gr Nils-Ove Jansson ett 
tryckningsbidrag upp till 40.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för 
tryckning av en bok om ubåtskränkningarna. Boken baserar sig på hans unika 
kompetens om ubåtskränkningarna under 80- och 90-talet.  

 Motiv: Ubåtskränkningarna fortsätter att förekomma i försvarsdiskussionen. Några enstaka anser 

fortfarande att marinen har farit med osanning, missbrukat fakta och undvikit att redovisa att 

kränkningarna även kan ha kommit från västmakterna. En bok som ytterligare beskriver bakgrunder 

och inrapporterade händelser allt insatt i skuggan av terrorbalansen är angelägen.  

 

 Orienteras valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och 

tillämpningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl, 
soldater och sjömän akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundets anda för Sveriges 
Sjöförsvar;  

Kadett Andreas Blomqvist - 1.ubåtsflottiljen 

 Vicekorpral Elin Åsell - 3.sjöstridsflottiljen HMS Malmö 

 Korpral Viking Wulff - 4.sjöstridsflottiljen  

Kadett Robin Ivarsson - Sjöstridsskolan HMS Falken  

Korpral Martin Nilsson - Marinbasen basskyddskompaniet 

Sergeant Andreas Toresson – 1.Amfibieregementet 

 

§ 8 Höll ordinarie ledamoten kommendörkapten Anna-Karin Broth inträdesanförande 
med rubriken – ”Marint mentorskap – en självklarhet!? – En personlig reflektion 
kring avsaknaden av ett formaliserat mentorskap i marinen”. Följde lång diskussion. 
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§ 9 Förrättades inval av nya ledamöter.  

 Invaldes som hedersledamot generaldirektören vid FMV Lena Erixon.  

 Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter kommendör Jens Nykvist, 
civilingenjör Evelina Hedskog, ordförande Folk & Försvar Göran Arrius samt 
kommendörkapten Anders Widén.  

 Invaldes som korresponderande ledamot professor Geoffrey Till. 

 

§ 10 Övriga frågor. Inga frågor anmäldes. 

 

§ 11 Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde äger rum i Göteborg i 
Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag tisdagen den 28 oktober, klockan 1730. 
Stadgeenliga förhandlingar samt fullföljande av och fördjupning av diskussionen om 
sjöfartsfrågorna i form av en intern ”tankesmedja” med rubriken "Handelsflottan - 
Örlogsflottan nödvändiga samarbetspartner?" Syftet är att skapa en gemensam 
kunskapsbas om en säker folkförsörjning vid sjötransporter inom ramen för 
flaggstatsproblematik, möjligheter och svårigheter för staten samt relationen mellan 
och samarbetet örlogsflottan – handelsflottan vid olika krisscenarion. Tanken är att i 
panelen ha företrädare för rederinäringen, marinen, Kbv, Lst, Gbg Hamn och SjöV.  

 Orienterade sekreteraren att det kommande högtidssammanträdet i Karlskrona den 
17 november inkluderar ett seminarium med temat ”Svensk framtida ubåts- och 
ytfartygsutveckling” som kommer att hållas tidigare under dagen (prel. mellan 
klockan 10-13). Seminariet arrangeras av VSG III (Maritim teknik) och ledamöter 
tillhörande vetenskapsgrenen ombeddes kontakta ansvariga inom styrelsen (Bo Berg 
och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till genomförandet. 

 Orienterade sekretetaren om det seminarium (OpTechWest) som genomförts under 
Kungl. Örlogsmannasällskapets värdskap i samverkan med US Naval Postgraduate 
School, Office of Naval Research (Global) och Saab vid Försvarshögskolan den 23-
24 september med mycket lyckat resultat. 

 Orienterades slutligen om vikten att ledamöterna anmäler adressändringar såväl 
avseende vanlig post samt avseende e-post. 

 

§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 


