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Dagordning vid valsammanträdet 2016-09-28 

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm närvaro av 36 ledamöter 

onsdagen den 28 september 2016 med början klockan 1730. 

Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler till en kostnad av 

200 kronor för KÖMS ledamöter. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från nomineringssammanträdet den 24 augusti på 

Kastellet i Stockholm och som med godkännande lades till handlingarna.  

 

§ 3 Orienterade ordförande om besöket av Erik Ekegren i biblioteket och köpet av ett 

antal böcker från honom för att komplettera våra samlingar. Vidare om ordförandes 

och sekreterarens besök hos ÖB för att erbjuda akademiens stöd. ÖB var mycket 

positiv till vårt besök och uttryckte tydlig en önskan om att akademien skulle bidra 

till att argumentera för ett starkare försvar. 

 

§ 4 Meddelade ordförande att han då så var lämpligt under kvällens olika val önskade 

utnyttja metoden val med acklamation. Beslutades att förfara enligt förslaget.  

 Valdes ordinarie ledamoten Michael Zell till ordförande (omval) för en period om ett 

år. 

 

§ 5 Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare (omval) för en period om ett år. 

 

§ 6 Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamöterna 

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 Palmqvist (nyval).  

 

§ 7 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en period 

om ett år ordinarie ledamöterna Nils Eklund och Sven Rudberg (omval). Valdes för 

en period om ett år som revisorssuppleanter ordinarie ledamöterna Pontus Krohn 

(omval) och Per Edling (nyval). Valdes för en period om ett år som auktoriserad 

revisor Per Magnusson (omval). 



Kungl. Örlogsmannasällskapet 2016-10-01 Sid 2 
 
 

 

§ 8 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 - 2017. 

 

§ 9 Beslutades att akademien ska tilldela PA kommendörkaptenen Nils Modig ett stöd 

till bokutgivning med 25.000 kronor för digitaliseringen av kartmaterialet i boken 

”Doppade i saltvatten – Båtsmän från Bohuslän”. 

 

§ 10 Beslut om belöningar. 

1. Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Ulf Edman 

akademiens medalj i silver. 

Motivering: OL Ulf Edman tilldelas akademiens medalj i silver för hans 

långvariga ekonomiska stöd och uppmuntran till akademiens verksamhet. 

Detta stöd i form av kontorslokal och sammanträdeslokaler till ett mycket 

facilt pris är mycket uppskattat, utomordentligt värdefullt samt förenklar på 

ett påtagligt sätt akademiens arbete. 

 

2. Beslutades att akademien ska tilldela landshövdingen i Västra Götalands län 

Lars Bäckström akademiens medalj i silver: 

Motivering: Landshövding Lars Bäckström tilldelas akademiens medalj i 

silver för att han i sitt ämbete som Landshövding i Västra Götalands Län 

arbetat mycket aktivt med försvarsfrågorna. Hans personliga intresse av 

frågorna visar sig även i hans roll som ordförande för Föreningen för 

Göteborgs Försvar. Härvid kan särskilt nämnas de aktiviteter 

som genomförts för att belysa Göteborgs hamn och Sjöfartens strategiska 

betydelse för hela Sveriges försörjning. 

 

3. Beslutades att akademien ska tilldela major Jimmy Johansson akademiens 

hedersomnämnande för väl genomförd uppsats vid studier vid 

Försvarshögskolan. Uppsatsen ”Överraskning i amfibieoperationer - En 

djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprincip?” ska 

publiceras i TiS i förkortad form och Johansson med respektive inbjuds till 

högtidssammanträdet den 15 november i Göteborg. 

Motivering: Uppsatsen är välskriven. Den håller generellt hög språklig och 

akademisk höjd. Johansson visar med ett bra språk, noggrann akademisk 

metod och på ett trovärdigt sätt effekten av överraskningen vid några väl 

utvalda marina rädföretag. Uppsatsen håller även hög klass på 

argumentationen. Valet av metod och urvalskriterier leder till ett trovärdigt 

resultat. Det är styrelsens uppfattning att uppsatsen bör belönas av KÖMS 

för att motivera till fortsatt skrivande och analys av sjömilitära händelser. 

 

4. Beslutades att akademien ska tilldela flaggkadett Ilkay Tanriverdi 

akademiens hedersomnämnande och en penningbelöning om 10.000 kronor ur 

marinlitteraturföreningens fond för väl genomförd uppsats vid studier vid 
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Försvarshögskolan. Uppsatsen ”Sjökontroll i fredstid? En teoriprövande 

fallstudie på operationerna kring Adenviken.” ska publiceras i TiS i förkortad 

form och Tanriverdi med respektive inbjuds till högtidssammanträdet den 15 

november i Göteborg. 

 

Motivering: Uppsatsen är välskriven. Den håller generellt hög språklig och 

akademisk höjd. Tanriverdi prövar huruvida de olika metoderna för skydd av 

handelsfartyg i krig även kan tillämpas i fredstid. Hans arbete vidgar vårt 

sätt att se på marin taktik. Uppsatsen håller även hög klass på 

argumentationen. Valet av metod och urvalskriterier leder till ett trovärdigt 

resultat. Det är styrelsens uppfattning att uppsatsen bör belönas av KÖMS 

för att motivera till fortsatt skrivande och analys av sjömilitära händelser. 

 

 Erinras valsammanträdet om att det vid 2015 års valsammanträde fattade beslutet om 

inrätta en årlig penningbelöning om 10.000 kronor till kursettan vid 

specialistofficersexamen fullföljs.  

 

 I år inbjuds förra årets kursetta specialistofficeren Jonatan Andersson med respektive 

till högtidssammanträdet. Anmärkning; då examen genomförs i december, så 

innebär detta att officeren inbjuds till högtidssammanträdet först året efter examen. 

 

 Orienteras valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och 

tillämpningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl, 

soldater och sjömän vid de marina förbanden akademiens medalj i brons i 

Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar anda; 

 

1. Sergeant Joakim Alm 1.ubåtsflottiljen 

2. Vicekorpral Ronja Lindell 3.sjöstriflottiljen 

3. Sergeant Fredrik Bohm 4.sjöstriflottiljen 

4. Vicekorpral Sophie Mellstig 1. Amfibieregementet 

5. Menig 1.klass Elin Elg Sjöstridsskolan 

6. Korpral Markus Johansson Marinbasen Basskyddskomp 1.baskyplut  

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS vid respektive förband samt har utmärkt 

sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap. 

 

§ 11 Höll ordinarie ledamoten Erik Thedén inträdesanförande med rubriken – ”Att värna 

finansiell stabilitet, finns det lärdomar för marinen?” Följde lång frågestund. 

 

§ 12 Kallades som hedersledamot den franske amiralen Alain Coldefy. 

 

§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som korresponderande ledamot 

arkeolog Fred Hocker. 
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 Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter; kommendör Mats Agneus, 

filosofie doktor Linda Johansson, kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad, 

kommendörkapten Torbjörn Lundströmer, kommendörkapten Patrik Norberg samt 

förvaltare Håkan Lindberg. 

 

§ 14 Övriga frågor. Inga frågor anmäldes. 

 

§ 15 Orienterade sekreteraren att nästa sammankomst med akademien äger rum i 

Stockholm onsdagen den 26 oktober 2016 mellan klockan 1630 – 1900. 

Vetenskapsgren I, organiserar och genomför ett möte med kadetterna på 

Militärhögskolan Karlberg. Syftet är i första hand att diskutera marin taktik och 

användning av marina stridskrafter. I andra hand informera om KÖMS och i tredje 

hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och 

maritima sfären. Samma dag högtidlighåller vi amfibieförbandens årsdag.  

Tisdagen den 8 november mellan klockan 1500 – 1800 anordnar vetenskapsgren II 

seminarium i Kungl. Myntkabinettet med rubriken "Försvarsmaktens 

personalförsörjning samt Sveriges relationer med Nato". Anförande av arméchefen 

generalmajor Karl Engelbrektson. 

 Årets högtidssammanträde genomförs i Göteborg på Valand tisdagen den 15 

november med början klockan 1630. Sammanträdet föregås av ett program med 

studiebesök inom Göteborgs garnison mellan klockan 1000 – 1400. 

 

§ 16 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 

 


