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Styrelsen i Kungl. Örlogsmannasällskapet har under 2014 ägnat stor kraft åt att
implementera de nya arbetssätt inom akademien, som är en följd av de under 2013
moderniserade stadgarna samt att ytterligare öka akademiens synlighet och genomslag i den
offentliga debatten.
Vad gäller arbetssätten inom akademien kan främst vetenskapsgrenarnas ökande aktiviteter
nämnas, där Vetenskapsgren I och III under våren genomförde en gemensam analys av
Försvarsberedningens rapport vilken därefter presenterades vid ett öppet seminarium på
Myntkabinettet i början av juni. På ett liknande sätt genomförde Vetenskapsgren IV ett
internt seminarium i samband med ett av höstens ordinarie sammanträden i Göteborg med
rubriken ”Handelsflottan - Örlogsflottan nödvändiga samarbetspartner?” Syftet var att skapa
en gemensam kunskapsbas om en säker folkförsörjning vid sjötransporter inom ramen för
flaggstatsproblematik, möjligheter och svårigheter för staten att ianspråkta tonnage samt
relationen mellan och samarbetet örlogsflottan – handelsflottan vid olika krisscenarion.
Detta seminarium följdes även upp vid årets sista möte i Stockholm i december. Under våren
anordnades vidare två ytterligare seminarier värda att speciellt nämna. Dels ordandes på
kort varsel ett seminarium med hög aktualitet med titeln ”Krisen Ryssland – Ukraina – EU”,
där flera av akademiens ledamöter med djupa kunskaper om Ryssland svarade för mycket
intressanta bidrag. Vidare genomfördes för första gången ett samarrangemang med ”Folk
och Försvar”, med rubriken ”Arktis - konvergerande intressen och outnyttjade resurser”.
Under hösten kan två arrangemang nämnas särskilt, dels det seminarium, ”OpTech West”
som Kungl. Örlogsmannasällskapet stod värd för i samarbete med US Naval Postgraduate
School, Office of Naval Research (USA) samt Saab. Tvådagarsseminariet som genomfördes på
Försvarshögskolan, var mycket lyckat. Seminariet behandlade svårigheter och möjligheter
vid marina operationer i grunda och kustnära vatten (”the littorals”) och hade ett brett
internationellt deltagande. Det andra arrangemanget var det seminarium som anordnades i
samband med högtidssammanträdet i Karlskrona kring ”Marin fartygsbyggnad i svensk regi”,
som tydligt pekade på de utmaningar, men också möjligheter som finns inom området.
Ett flertal av ovanstående arrangemang har även dokumenterats genom videoinspelningar
och sammanfattande filmer, vilka getts en stor spridning och även finns att se via
akademiens hemsida.
Årets högtidsdag, som inföll måndagen den 17 november, genomfördes i Karlskrona och var
mycket välbesökt. Årets högtidstalare var ledamoten, direktör Jacob Wallenberg, som gav
sin syn på motiv och framtidsplaner kopplat till Saab förvärv av Kockums, numera Saab
Kockums AB. Återköpet måste anses vara svensk industrihistoria och en av de få gånger i
modern tid som staten och näringslivet har agerat koordinerat och med kraft för att säkra
svenskt ägande och inflytande över en för landet säkerhetspolitiskt vital industri.

I samband med högtidssammanträdet vidtog även ordförandeskifte, vilket i praktisk mening
avslutade 2014 års valprocess, även om alla val mm genomfördes redan vid
valsammanträdet i september. Genom de nya stadgarna har valprocessen inom Kungl.
Örlogsmannasällskapet blivit betydligt mer transparent och öppen och i takt med tidens
krav.
I anslutning till högtidssammanträdet fick akademien, genom sekreteraren Bo Rask och
ledamoten Niklas Granholm, en artikel publicerad på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, med
rubriken ”Är vi herrar i vårt eget hus?”. Artikeln belyser de säkerhetspolitiska dilemman
Sverige står inför med en för liten marin i förhållande till uppgifterna.
I likhet med senare år har Tidskrift i Sjöväsendet under 2014 utkommit med fem nummer
och även 2014 lämnar tidningen ett mindre nettobidrag till akademiens verksamhet. Arbetet
med att göra äldre nummet tillgängliga via hemsidan har fortsatt och nu finns knappa 140
årgångar tillgängliga via ”nätet” (1836-1889 samt 1930-2014). Arbetet kommer att slutföras
under 2015.
Biblioteket fortsätter sin ”resa” mot ett relevant och efterfrågat forskningsbibliotek med en
ökande utnyttjandegrad. Akademiens konst har inventerats under året och för närvarade
pågår en kopiering av delar av konstverken som syftar till att originalen ska kunna ges en
säkrare och mer för forskning lämplig förvaring, samtidigt som konsten i sig ska kunna
komma ledamöter och andra till glädje.
Årets belöningar och stipendier utdelades i enlighet med stadgarna på högtidsdagen, vilket
var mycket uppskattat av alla mottagare. För andra året utdelades belöningar ur
”Marinlitteraturföreningens fond” samt i vanlig ordning ur Fabian och Eva Tamms
stipendiefond. Vidare utdelades akademiens guldmedalj till örlogskapten Niklas Wiklund
(”Skipper”) och till den avgående ordföranden Thomas Engevall. Akademiens medalj i brons i
Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda utdelades till gruppbefäl, soldater och sjömän
från samtliga marinens förband.
Sammantaget har 2014 varit ett år då fortsatta steg har tagits för att Kungl.
Örlogsmannasällskapet med ökad ambition ska kunna leva upp till sitt syfte; ”att följa och
aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.
Jag vill slutligen ta tillfället i akt att åter tacka min företrädare Thomas Engevall för ett
mycket förtjänstfullt genomfört ordförandeskap. Det är med lika delar respekt för uppdraget
och glädje över förtroendet jag nu tar över för att föra KÖMS vidare mot vårt snart nog 250:e
år.

Michael Zell
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2014
Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhetsår omfattar enligt stadgarnas § 8 tiden
mellan högtidsdagarna (15 november – 15 november). Sällskapets räkenskapsår enligt
stadgarnas § 23 är kalenderåret. Föreliggande årsredovisning beskriver såväl den
genomförda verksamheten under verksamhetsåret som en redovisning av sällskapets
räkenskaper under kalenderåret 2014.
Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet
Kostnaderna för genomförd verksamhet inklusive Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) har
uppgått till 968 514 kronor. Årets intäkter har uppgått till 941 426 kronor. Bokförda
inventarier redovisas till ett värde av en (1) krona. Kungl. Örlogsmannasällskapets
(KÖMS) verksamhet uppvisar därmed ett underskott med 27 088 kronor för
verksamhetsåret 2014.
Styrelsen föreslår att 2014 års underskott uppgående till 27 088 kronor balanseras i ny
räkning.
Ordinarie sammanträden och seminarier
Under verksamhetsåret 2014 har KÖMS hållit åtta ordinarie sammanträden. Två i
Karlskrona, två i Göteborg och fyra i Stockholm samt utöver detta det 243:e
högtidssammanträdet i Karlskrona.
Den utåtriktade verksamheten har varit omfattande. Akademien har varit
representerad vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen och i Almedalen. Vidare har
akademien deltagit vid European Maritime Day och vid Världssjöfartens dag i
Göteborg.
Akademien har genomfört två marina debattkvällar samt även organiserat en
diskussionskväll med marinens personal i Karlskrona, den senare i samband med 2014
års sjöstridsdagar.
Akademien uppvaktade i vintras försvarsberedningens sekretariat för att informera om
vårt lands stora sårbarhet för störningar i sjötransporterna med förhoppningen att
denna viktiga information skulle tillåtas påverka skrivningarna i försvarsberedningens
slutrapport ”Starkare försvar för en osäker tid”.
I mars organiserade vi tillsammans med Folk och Försvar ett seminarium om Arktis
med rubriken ”Arktis - konvergerande intressen och outnyttjade resurser”. Arktis är
högintressant med avseende på miljöfrågan, bättre förutsättningar för sjötransporter
till Asien under sommaren, men även med avseende på de militära frågorna, där
exempelvis Ryssland annonserat en ambition att bygga upp ”arktiska brigader”.

I mars månad genomfördes ett halvdagsseminarium med hög aktualitet med titeln
”Krisen Ryssland – Ukraina – EU”, där akademiens Rysslandskunskap kunde sätta det
pågående skeendet i nya perspektiv.
I början av juni genomförde vetenskapsgren I och III ett gemensamt
halvdagsseminarium där KÖMS analys av Försvarsberedningens slutrapport
presenterades.
Tidigt under hösten genomförde akademien i samarbete med Saab, US Naval
Postgraduate School och Försvarshögskolan ett tvådagars seminarium ”OpTech West”
med fokus på sjömilitära förhållanden i The Littorals, det vill säga operativa, taktiska
och tekniska krav för uppträdande i grunda och kustnära farvatten.
I samband med högtidssammanträdet den 17 november genomfördes slutligen ett
seminarium om ”Marin fartygsbyggnad i svensk regi” varvid det diskuterades om de
befintliga planerna för fartygsbyggnad inom ytfartygs- och undervattensområdet är
tillräckliga för skapa kontinuitet och för att vidmakthålla kompetensen att konstruera
och bygga militära fartyg i vårt land.
Totalt har akademiens olika aktiviteter under året mönstrat 823 deltagare vilket är en
tydlig förbättring jämfört med tidigare år. Vår bedömning är att akademiens pågående
modernisering har gjort deltagandet mer intressant eftersom dess relevans och
påverkansmöjligheter härmed har ökat.
Merparten av de seminarier KÖMS har anordnat har till del filmats och lagts ut på
akademiens hemsida för att bli tillgängliga för en bredare allmänhet.
Inträdesanföranden
Under verksamhetsåret har samtliga nya ledamöter genomfört sina inträdesanföranden. Årets inträdesanföranden har behandlat ett mycket brett spektrum av
områden och det är också naturligt att huvudtemat för flertalet av ledamöternas tal
och skriftliga arbeten har handlat om våra och Europas sjöstrategiska förhållanden och
vad detta försvar till sjöss kräver för att vara effektivt. De inträdesanförandena som
har hållits under året är;
OL Tomas Martinsson; "Att utbilda målvakter - rätt utbildning för rätt arena”
Ledamoten är kritisk till att inte marinen mer effektivt kan styra utbildningen mot rätt
kompetens
och
ambition
genom
att
för
tjänsten
omotiverade
försvarsmaktsgemensamma pålägg har gått ut över de utbildningsbehov
befattningarna ombord kräver.
OL Mårten Granberg; "Folkförankring - Hur nå ut med marina budskap i en komplex
medievärld”. Ledamoten beskriver att KÖMS som organisation måsta ta på sig
expertrollen i samarbetet med media. Den rollen har fungerat väl under året.

KL Kenneth Gustafsson; ”Åland 1940 – demilitarisering under sovjetisk kontroll”.
Ledamoten beskriver de sovjetiska kraven på demilitarisering av Åland och även den
militära planering som Sovjetunionen tog fram för att angripa Åland.
HL Michiel Hijmans; ”Comprehensive Maritime Security in the European Union. Are we
willing to pay the price?”. Ledamoten talar om behovet av allomfattande strategi för
EU inkluderande det marina området. Detta eftersom sjövägarna är så betydelsefulla
för EU:s fortsatta utveckling.
KL Hugues Eudeline; ”Indian ocean and Maritime terrorism”. Ledamoten gav exempel
på terroristaktioner i den maritima arenan i denna viktiga del av världen och vad som
generellt måste göras för att skydda sjöfarten mot sådana aktioner.
OL Ola Alfredsson; ”Svensk ubåtsteknologi i Australien". Ledamoten beskrev hur
Kockums AB fick kontraktet för de sex ubåtarna av Collins klass och hur den
framgången kan användas för att försöka komma till samma resultat igen i den stora
upphandling av nya ubåtar som Australien nu står inför.
OL Anna-Karin Broth; ”Marint mentorskap – en självklarhet!? – En personlig reflektion
kring avsaknaden av ett formaliserat mentorskap i marinen”. Ledamoten ansåg att
marinen på ett tydligare sätt måste motivera, inrikta och med varsam hand styra in de
officerare som är viktiga för marinen i den marina karriärens och livets stundtals svåra
vägval.
Biblioteket
Utvecklingen mot ett renodlat forskningsbibliotek fortsätter under ledning av
akademiens bibliotekarie, ordinarie ledamoten Bo Wranker, med biträde av Andreas
Nilsson med magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och Tom
Ohlsson, f.d. utställningschef vid marinmuseum. Genom att alla våra böcker numera är
tillgängliga via LIBRIS, så har antalet kontakter med forskare samt universitet och
högskolor ökat markant. Bokbeståndet har inventerats. En välbehövlig renovering av
bokbeståndet pågår. Som exempel är vår äldsta bok ”Den danske söraet” (från 1590)
dvs. 424 år gammal. Inbindningar av Tidskrift i Sjöväsendet har genomförts.
Akademiens bildarkiv med över 100 000 fotografier är sedan några år deponerat hos
Krigsarkivet och därmed fritt tillgängligt för forskning. Krigsarkivet sköter idag
kostnadsfritt 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.

För att på sikt kunna upprätthålla biblioteksfunktionen i nuvarande omfattning, måste
ytterligare åtgärder vidtas för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering.
Tidskrift i Sjöväsendet
Ordinarie ledamoten tillika Ordförande Thomas Engevall, har under året varit redaktör
och ansvarig utgivare. Tidskriften har under 2015 utkommit med fem nummer. TiS
utgör tillsammans med akademiens sammanträden och symposier den främsta
verksamheten för att föra ut akademiens arbete och stimulera till en öppen debatt i
marina frågor. I syfte att underlätta spridningen av de i TiS införda artiklarna, tas sedan
ett antal år alla artiklar fram i form av så kallade ”Elektroniska särtryck (artiklar i PDFformat)”, som delges respektive författare för fortsatt spridning. På akademiens
hemsida läggs en så kallad e-utgåva ut av respektive nummer med ett urval av de
aktuella artiklarna.
Den genomsnittliga utgåvan av TiS har under 2014 minskat något i förhållande till 2013
och uppgår nu till ca 1100 exemplar per nummer, vilket inkluderar ledamöter,
prenumeranter samt media och beslutsfattare i Regering, Riksdag och Regeringskansli.
Även under 2014 har TiS genererat ett nettotillskott till KÖMS ekonomi. Överskottet
blev 7 932 kronor. Detta värde ska jämföras med motsvarande överskott 2013 om
36 539 kronor samt 2012 om 23 826 kronor. Det är främst minskande annonsintäkter
som påverkat resultatet negativt 2014 jämfört med tidigare år.
TiS intäkter har, utöver Försvarsmaktens bidrag om 55 000 kronor bestått av
annonsintäkter (44 000 kronor) och prenumerationsintäkter (76 383 kronor). Sammantaget uppgår intäkterna till 175 383 kronor.
TiS utgifter har bestått av arvoden inklusive sociala avgifter till redaktör (32 854
kronor), tryck och distribution (129 358 kronor) samt bankkostnader (508 kronor).
Sammantaget uppgår utgifterna till 167 451 kronor.
Projektverksamhet
Scanning av äldre årgångar av Tidskrift i Sjöväsendet
Elektronisk så kallad digital scanning av äldre årgångar av Tidskrift i Sjöväsendet har
pågått under drygt ett år. Under 2015 beräknas arbetet vara slutfört. Då ska det vara
möjligt att läsa samtliga utgivna TiS sedan den första utgivningen 1835 till dags dato via
länkar på akademiens hemsida. Viss del av personalkostnaderna för projektet har
kunnat täckas med ett externt bidrag om totalt 25 000 kronor från Svenska
Skeppshypotek ungdomssatsning.
Kopiering av konstverk
Under 2014 påbörjades och avslutades ett arbete med inventera akademiens
konstverk som bl. a hänger i Försvarsmaktens lokaler i Karlskrona samt i

Sjöofficersmässen i Karlskrona. Samtidigt har digital kopiering ett större antal av
akademiens konstverk genomförts. Syftet har varit att där det är möjligt, ersätta de
original i KÖMS konstsamling, som exponerats för tidens påverkan i framför allt
Marinbasens lokaler och i Gröna gången, med digitala kopior samt att minska risken
för stöld.
Originalen förvaras nu i arkivlådor i Sällskapets arkiv och har med de nu genomförda
åtgärderna i praktisk mening förvandlats från att betraktas som ”konstverk” till att bli
ett värdefullt arkivmaterial. Varje original kommer att förses med ett arkivbeständigt
skyddsomslag. Hur originalen skall sorteras kommer att diskuteras med bibliotekarien
så att den fysiska förvaringen samordnas med registreringen i LIBRIS.
De originalbilder, oljemålningar och gipsmedaljonger, som finns på Sjöofficersmässen
har hittills inte berörts av arbetet.

EKONOMI
Kungl. Örlogsmannasällskapets (KÖMS) kärnverksamhet utgörs av akademiens
sammanträden, seminarieverksamhet, biblioteksverksamhet och utgivning av Tidskrift
i Sjöväsendet (TiS). All verksamhet utöver kärnverksamheten har i stort varit
självfinansierad.
Innehållet i akademiens börsportföljer har under året utvecklats sämre än
Stockholmsbörsens index. Marknadsvärdet av akademiens värdepapper har stigit med
273 283 kronor till 7 125 510 kronor och fonderna har stigit med 245 747 kronor till
3 487 788 kronor. I procent har KÖMS portfölj stigit med 4 % och fondernas portfölj
med 7,5 %.
De båda portföljerna har sålunda i år utvecklats sämre än börsindex. Den främsta
orsaken är portföljernas tunga innehav av aktier i Getinge (-21%) och Volvo (0%), samt
att bägge portföljerna även innehåller en betydande andel med räntebärande papper
med låg risk. Under ett antal tidigare år har dock aktiedelen av portföljerna utvecklats
bättre än index. Styrelsen har inte någon ambition att överträffa index utan anser att
årets resultat är tillfredställande och i linje med den långsiktliga och försiktiga
placeringsstrategi som styrelsen har valt för kapitalförvaltningen.
KÖMS valutaobligation har under 2014 gett en avkastning på 0,8 %. Obligationen kan
maximalt ge en avkastning om 4,5 % och prognosen för 2015 är gynnsam.
Under året har rörelsen totalt resulterat i ett underskott om 27 087 kronor. Styrelsen
har genom de vidtagna åtgärderna skapat en situation där KÖMS verksamhet 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. Långsiktigt har KÖMS kapital utvecklats positivt. Det är därför
styrelsens uppfattning att den nya inriktningen har varit lyckosam även under 2014.
Fonderna
Under året har de tre nya fonder som under 2013 tillfördes KÖMS fortsatt förvaltats.
Den Gynterska fonden (för TiS) och den Falkengréenska fonden (för biblioteket) syftar
till att på sikt kunna stödja TiS och biblioteket genom att delar av den årliga
avkastningen i dessa fonder skall göra såväl TiS som biblioteket mindre beroende av
externt stöd. Fondernas sammanlagda värde uppgår till 9 200 kronor.
Marinlitteraturföreningens fond har i enlighet med de stadgar som fastlades vid
kapitalets övertagande under 2013, använts till att under att premiera framstående
studieresultat och för att publicera litteratur inom sjökrigsområdet. Under 2014 har
följande stöd utbetalats; tryckningsbidrag till OL Nils-Ove Jansson för boken ”Omöjlig
Ubåt” 40 000 kr samt stipendium till fänrik Rikard Aldén om 5 000 kronor för goda
studieresultat.

STYRELSE
Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse under verksamhetsåret har varit:
Ordförande
Vice ordförande

Ledamoten Thomas Engevall (t.o.m 17 november)
Ledamoten Michael Zell (fr.o.m 17 november)
Ledamoten Jonas Haggren

Sekreterare

Ledamoten Bo Rask

Ledamöter

Ledamoten Stefan Larsson
Ledamoten Christer Svensén
Ledamoten Bo Berg
Ledamoten Sten Göthberg

Suppleanter

Ledamoten Stefan Gustafsson (t.o.m 17 november)
Ledamoten Per-Ola Johansson
Ledamoten Håkan Nilsson
Ledamoten Claes Berglund
Ledamoten Fredrik Hansson (fr.o.m 17 november)

Ledamoten Nils Bruzelius har tjänstgjort som kassaförvaltare. Ledamoten Thomas
Engevall har tjänstgjort som redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet. Ledamoten Bo

Wranker har tjänstgjort som bibliotekarie och ledamoten Herman Håkansson har
tjänstgjort som biträdande sekreterare. Kassaförvaltaren, bibliotekarien och den
biträdande sekreteraren har varit adjungerade till styrelsen.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2013 2014. Av dessa var sammanträdet i december 2013 i Stockholm ett konstituerande
sammanträde. Vid sammanträdet den 27 maj behandlades styrelsens stadgeenliga
analys av akademiens tillgängliga kompetenser i ledamotskretsen och utgjorde därmed
inriktning till ledamöterna inför valsammanträdet i september.
Revisorer och valberedning
Kungl. Örlogsmannasällskapets revisorer har varit:
Ordinarie revisor
Auktoriserad revisor

Ledamoten Nils Eklund
Ledamoten Sven Rudberg
Per Magnusson, Växjö Revisionsbyrå AB

Kungl. Örlogsmannasällskapets valberedning har varit:
Ledamoten Per-Anders Emilson (sammankallande)
Ledamoten Rikard Askstedt
Ledamoten Jonas Wikström
Ledamoten Christian Allerman
Kanslifunktionen
Akademiens kansli är beläget på Teatergatan 3, 1tr. i Stockholm. I kansliet finns
utrymme för sammanträden med ca fyra till fem personer. I kansliet förvaras diverse
böcker, reservexemplar av TiS mm. Kansliet bemannas sporadiskt i anslutning till
styrelsesammanträden och inför vissa ordinarie sammanträden.

BELÖNINGAR
Medaljer
Akademien har beslutat att tilldela örlogskapten Niklas Wiklund akademiens medalj i
guld för att under flera år initierat och kunnigt engagerat sig i försvarsdebatten under
pseudonymen ”Skipper”.
Akademien har beslutat att tilldela avgående ordförande ordinarie ledamoten Thomas
Engevall, akademiens medalj i guld för väl genomfört ordförandeskap.
Akademien utdelar årligen akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges
Sjöförsvars anda till gruppbefäl, soldater och sjömän som utmärkt sig för allmän

duglighet och gott kamratskap vid tjänstgöring vid marinens förband och skolor.
Medaljen utdelas till de soldater och sjömän vid förbandet som bedöms vara den
främste i fråga om allmän duglighet och gott kamratskap. I samband med
högtidssammanträdet den 17 november 2014 i Karlskrona utdelades medaljer till
följande gruppbefäl, soldater och sjömän;
Kadett Andreas Blomkvist - 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
Hedersomnämnanden och penningbelöningar
Akademien har beslutat 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”.
Akademien har beslutat 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?”
Akademien har beslutat 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.
Akademien har beslutat 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”
Akademien har beslutat 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.

Akademien har beslutat 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.
Medaljer och belöningar utdelades i samband med högtidssammanträdet i
Karlskrona den 17 november.

LEDAMÖTER
Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret 2014:
Ordinarie ledamoten
Hans G Frisk
Ordinarie ledamoten
Nils Dellgren
Ordinarie ledamoten
Sven Carlsson
Ordinarie ledamoten
Gunnar Nordanfors
Ordinarie ledamoten
Bengt Dahlgren
Ordinarie ledamoten
Sten Swedlund
Följande ledamöter har valts in under verksamhetsåret 2014;
Hedersledamot
Generaldirektör

Lena Erixon

Ordinarie ledamöter
Kommendör
Civilingenjör
Ordförande SACO
Kommendörkapten

Jens Nykvist
Evelina Hedskog
Göran Arrius
Anders Widén

Korresponderande ledamöter
Professor

Geoffrey Till

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2014 av 377 ledamöter varav:
Hans Majestät Konungen, akademiens beskyddare och förste hedersledamot
H.K.H. Prins Carl Philip och förste hedersledamot
H.R.H. Prince Philip och förste hedersledamot
Fjorton svenska hedersledamöter
Femton utländska hedersledamöter
Trehundratjugoåtta ordinarie ledamöter (enbart svenska medborgare)
Sjutton korresponderande ledamöter (enbart utländska medborgare)

D e n s e n a s t i n v a l d e l e d a m o t e n t i l l d e l a s i Kungl.
Orlogsmannasallskapets
m e d l e m s m a t r i k e l i n v a l s n u m m e r 1 4 7 6 r a k n a t f r a n d e n 15 n o v e m b e r 1 7 7 1 da v i c e a m i r a l
K r i s t o f f e r F a l k e n g r e e n vid i n v a l e t e r h o l l i n v a l s n u m m e r 1 .

Stockholm den 1 1 februari 2015

FINANSIELLA DOKUMENT
RESULTATRAPPORT
Intäkter
Klass 30
3010 TiS Annonsintäkter
3020 TiS Prenumerationer
3040 MAW Minnesfond
S:a Klass 30

2014-01-01- -2014-12-31
Not
44 000,00
76 382,87
125 000,00
245 382,87

1
2

Övriga rörelseintäkter
3810 Årsavgifter
134 000,00
3820 Frivilliga bidrag
4 775,00
3830 Statliga bidrag
55 000,00
3831 Bidrag Svenska Skeppshypotek
25 000,00
3832 Bidrag Op Tech West
147 070,00
S:a Övriga rörelseintäkter
365 845,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------S:a Intäkter
611 227,87
------------------------------------------------------------------------------------------------

3
4

Kostnader
Personalkostnader
5260 Arvoden
5610 Sociala avgifter
S:a Personalkostnader

5

-133 320,00
-21 989,00
-155 309,00

Övriga kostnader
6460 Förbrukningsmateriel
-30 967,00
6550 Trycksaker
-4 717,00
6552 Böcker/Bokvård
-8 630,00
6555 Tryckning av TiS
-100 009,51
6740 IT-tjänster
-5 311,50
6750 Fakturerade konsultarvoden
-138 600,00
6810 Telekommunikation
-6 895,00
6830 Datakommunikation
-8 193,00
6850 Postkommunikation
-19 882,25
6855 Distribution av TiS
-29 348,96
7020 Seminarier
-39 700,50
7021 Op Tech West
-117 998,00
7050 Reskostnader
-108 124,00
7120 Representation
-79 653,50
7171 Högtidssammanträde
-45 278,00
7690 Övriga kostnader
-66 875,25
S:a Övriga kostnader
-810 183,47
------------------------------------------------------------------------------------------------

6

7
8
9
10
11
12

Resultat före Finansiella intäkter

-354 264,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------Finansiella intäkter
8010 Utdelning på värdepapper
8012 Reavinst på värdepapper
8020 Ränteintäkter
S:a Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
8170 Bankkostnader
S:a Finansiella kostnader

224 941,17
100 000,00
5 257,00
330 198,17

13
14

-3 021,50
-3 021,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-27 087,93

-----------------------------------------------------------------------------------------------8999 Årets resultat

27 087,93

15

Notapparat Resultatrapport
Not 1

Annonsintäkterna minskade främst pga. Kockums bortfall som annonsör.

Not 2

År två av ett fyraårigt anslag från Marcus o Amalia Wallenbergs minnesfond.

Not 3

Ett bidrag för att främja ungdomars inträde på arbetsmarknaden, se vidare Not 5.

Not 4

Ett bidrag om 20 000 US$ för att anordna seminariet Op Tech West.

Not 5

Kassaförvaltaren, Redaktören och Bibliotekarien 25 000 kr vardera. Vidare har två
ungdomar engagerats att skanna av äldre årgångar av TiS till ett arvode om 58 320 kr.

Not 6

Drift av Biblioteket och inventering av konstsamlingen.

Not 7

Tre egna seminarier samt medarrangör i Swedish Maritime Day.

Not 8

Kostnader kopplade till Op Tech West vilket dock gav ett överskott om ca 29 000 kr.

Not 9

Styrelsens resor och hotell.

Not 10

Akademisammanträden 47 480 kr, Styrelsemöten 14 683 kr extern representation
17 490,50.

Not 11

85 deltagare varav 34 betalande och 30 pristagare, medaljörer och medföljande
(Fondernas gäster).

Not 12

Maritim mötesplats Almedalen, Hyra Sverigesalen, FoF rikskonferens mm mm.

Not 13

Utdelningarna ökade med 32 % sedan föregående år.

Not 14

Vinsthemtagning från Stiftelsefonden

Not 15

Årets underskott

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1
Plusgiro
SEB Banken
Betalkonto i SHB
Depåkonto i SHB
Räntekonto i SHB
S:a Omsättningstillgångar 1

2014-01-01- -2014-12-31

Ing. balans

Perioden

Utg. balans

8 400,22
2 066,86
34 446,47
50,02
1 710,59
46 674,16

12 403,50
716,87
846,92
988,17
-790,00
14 165,46

20 803,72
2 783,73
35 293,39
1 038,19
920,59
60 839,62

Anläggningstillgångar
Värdepapper
Inventarier
S:a Anläggningstillgångar

4 323 160,15
1,00
4 323 161,15

0,00
0,00
0,00

4 323 160,15
1,00
4 323 161,15

S:a TILLGÅNGAR

4 369 835,31

14 165,46

4 384 000,77

-68 964,61
0,00

-59 418,39
19 790,00

-128 383,00
19 790,00

-6 625,00
-1 000,00
-500,00
-111 250,00
-188 339,61

6 375,00
500,00
0,00
-8 500,00
-41 253,39

-250,00
-500,00
-500,00
-119 750,00
-229 593,00

Not

1

---------------------------------------------SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Utestående fordringar
Förskottsinbetalda
Prenumerationer TiS
Ledamotsavgifter
Förskottsinbetalning
Ständiga ledamotsavgifter
S:a Skulder
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
S:a Eget Kapital

-4 246 858,32
65 362,62
-4 181 495,70

65 362,62 -4 181 495,70
-38 274,69
27 087,93
27 087,93 -4 154 407,77

S:a SKULDER OCH EGET KAPITAL

-4 369 835,31

-14 165,46 -4 384 000,77

2
3

4

5

Notapparat balansräkning
Not 1

Portföljens värde vid årets slut var 7 125 510 kr.

Not 2

Obetalda arvoden, tryckning och distribution av TiS nr 5 mm.

Not 3

Obetald annons, extra debitering Op Tech West.

Not 4

10 ledamöter har under året erlagt ständig ledamotsavgift.

Not 5

Årets underskott 27 087,93 kr.

KÖMS fonder resultatrapport 2014-01-01 - - 2014-12-31
INTÄKTER

Not

Övriga rörelseintäkter
Gynterska TiS-fonden
Falkengreénska biblioteksfonden

4 750,00
2 450,00

S:a Övriga rörelseintäkter

7 200,00

1

Finansiella intäkter
Utdelning värdepapper

109 356,77

2

S:a intäkter

116 556,88

KOSTNADER
Stipendier och bidrag
Övriga kostnader

-91 000,00
-12 000,00

S:a kostnader

103 000,00

RESULTAT
Redovisat resultat

13 556,77
-13 556,77

3
4

5

Notapparat resultatrapport
Not 1

Av ledamöterna inbetalade kontanta bidrag.

Not 2

Varav SHB 49 500 kr.

Not 3

Stipendier; Kristofer Bengtsson 10 000 kr, Rikard Aldén 5 000 kr, Bengt
Andersson 5 000 kr, Johannes Johansson 10 000 kr.
Resebidrag; Per Edling 15 000, Niklas Wiklund (Skipper) 6 000 kr.
Tryckningsbidrag; Nils-Ove Jansson ”Omöjlig Ubåt” 40 000 kr.

Not 4

Kuvertavgifter för pristagare, medaljörer och medföljande.

Not 5

Årets resultat (överskott)

KÖMS fonder balansrapport 2014-01-01 – 2014-12-3
Ing. balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
TAMM´s konto SHB
MLF konto
Gynterska TiS-fonden
Falkengreénska biblioteksfonden
S:a Omsättningstillgångar

Perioden

Utg. balans

Not

2 167,70
1 002,50
1 000,00
1 000,00
5 170,20

7 354,27
-997,50
4 750,00
2 450,00
13 556,77

9 521,97
5,00
5 750,00
3 450,00
18 726,97

1

Anläggningstillgångar
Aktier
SHB Stabil
SHB Sverige Index
S:a Anläggningstillgångar

617 626,40
500 000,00
673 028,13
1 790 654,53

0,00
0,00
0,00
0,00

617 626,40
500 000,00
673 028,13
1 790 654,73

2
3
4
5

S:a TILLGÅNGAR

1 795 824,73

13 556,77

1 809 381,50

---------------------------------------------SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

-1 793 572,23
-2 252,50

-2 252,50 -1 795 824,73
-11 304,27
-13 556,77

S:a SKULDER OCH EGET KAPITAL

-1 795 824,73

-13 556,77 -1 809 381,50

Notapparat balansrapport
Not 1

Likvida medel, samtliga konton i SHB.

Not 2

Marknadsvärde

1 771 287

Not 3

Marknadsvärde

639 708

Not 4

Marknadsvärde

1 076 793

Not 5

Portföljens värde

3 487 788

Not 6

Årets resultat (överskott)

6

