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Protokoll vid valsammanträdet 2015-09-23
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 september 2015 med början klockan 1730 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

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Föredrogs sammanträdesprotokollet från nomineringssammanträdet den 26
augusti på sjöofficersmässen i Karlskrona som med godkännande lades till
handlingarna.

§3

Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period om
två år.

§4

Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare för en period om ett år.

§5

Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamöterna
Anders Enström (nyval vetenskapsgren I), Mats Elofsson (nyval vetenskapsgren
III). Som suppleant i vetenskapsgren II valdes för en period om två år ordinarie
ledamoten Per-Ola Johansson (omval). Som suppleant i vetenskapsgren III valdes
för en period om två år ordinarie ledamoten Håkan Nilsson (omval) samt som
suppleant i vetenskapsgren IV valdes för en period om två år ordinarie ledamoten
Claes Berglund (omval).

§6

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

§7

Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie
ledamöterna Per-Anders Emilson (omval och sammankallande), Christian
Allerman (omval), Rikard Askstedt (omval), Magnus Jönsson (omval) att utgöra
valberedning under verksamhetsåret 2016.
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§8

Kallades som hedersledamöter ordinarie ledamoten konteramiral Thomas Engevall
och den finske marinchefen konteramiral Kari Takanen.

§9

Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som ordinarie
ledamöter; örlogskapten Niklas Wiklund, direktör (RO/Kapten) Erik Thedéen,
örlogskapten (mariningenjör) Johan Igert samt överstelöjtnant Mikael Carleson.

§ 10 Beslutades att tilldela Lennart Törnberg akademiens medalj i silver.
Motivering: Lennart Törnberg bör belönas av KÖMS för sina insatser inom ramen för
“Veteranflottiljens verksamhet”. Han är en sann eldsjäl och den som driver mycket av
veteransflottiljens verksamhet och sannolikt den som drar det tyngsta lasset av alla.
Veteranflottiljens verksamhet har successivt utvecklats och är troligen världsunikt och
flottiljen består idag av en rad fartyg, många i fullt funktionsdugligt skick och (bl.a. T26,
T38, T46, T56, HMS Spica och HMS Ystad). Detta gör Lennart Törnberg parallellt med
sitt arbete på FMV.

Beslutades att tilldela fänrik Maria Svensson akademiens hedersomnämnande och
penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för väl
genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är – ”Vad krävs
för överraskning?”
Beslutades att tilldela fänrik Håkan Fornander akademiens hedersomnämnande
och penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för väl
genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är –
”Överraskning – principernas enda sanning”.
Motivering: De bägge uppsatserna är välskrivna och belyser effekten av överraskningen i
krigshistorien. Uppsatserna håller hög klass på argumentationen. Valen av metod och
urvalskriterier leder till ett trovärdigt resultat.

Beslutades att tilldela örlogskapten Gunnar Möller ett ekonomiskt stöd till
bokutgivning om 40.000 SEK för utgivning av bok om minkriget i Östersjön
under VK I. Sökande har inkommit med ett färdigt manus till ett imponerande
bokprojekt. Sökande tilldelades akademiens medalj i guld 2011.
Beslutades att akademien ska inrätta en årlig penningbelöning om 10.000 SEK till
kursettan vid specialistofficersexamen. Utöver penningbelöning, inbjuds officeren
med respektive till högtidssammanträdet. Första utdelning planeras under 2016.
Orienterades 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;
1. Menig 1 klass Pontus Almgren – 1.ubåtsflottiljen
2. Korpralen Marcus Sjöberg – 3.sjöstridsflottiljen

Sid 2

Kungl. Örlogsmannasällskapet

2015-09-25

3. Kadett Jakob Viper – 4.sjöstridsflottiljen
4. Kadett Stefan Lindbom – 1.amfibieregementet
5. Sergeant Roger Sternestedt – Marinbasen
6. Sergeant John Samuelsson - SSS
§ 11 Höll ordinarie ledamoten Evelina Hedskog inträdesanförande med rubriken –
”Produktutveckling med användaren i fokus - Mer pang för pengarna genom en
strukturerad ansats för ökad användbarhet”. Följde lång frågestund.
§ 12 Övriga frågor. Inga frågor anmäldes.
§ 13 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Göteborg
ombord i s/s Marieholm den 21 oktober, klockan 1630 med årsredovisning i
vetenskapsgren IV samt seminarium om isbrytarverksamheten, omsättning av
isbrytare mm.
Orienterade sekreteraren att det kommande högtidssammanträdet i Stockholm den
16 november även inkluderar ett seminarium med temat ”Vägen till att bli officer”
som kommer att hållas tidigare under dagen (prel. mellan klockan 10-13).
Seminariet arrangeras av VSG II (Personal, utbildning och marinmedicin) och
ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen ombeddes kontakta ansvariga inom
styrelsen (Christer Svensén och Per-Ola Johansson) för att kunna bidra till
genomförandet.
Att högtidssammanträdet genomförs på Etnografiska och Sjöhistoriska museerna
den 16 november med början klockan 17.30.
Orienterade sekreteraren om vikten att anmäla adressändringar såväl avseende
vanlig post samt avseende e-post.
§ 14 Förklarades sammanträdet för avslutat
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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