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Kungl.	  Örlogsmannasällskapet	  belönar	  och	  medaljerar	  	  
	  
Vid	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapets	  högtidssammankomst	  i	  Göteborg	  den	  15	  november	  
medaljerades	  och	  belönades	  ett	  antal	  förtjänta	  och	  nya	  ledamöter	  installerades.	  

Akademiens	  medalj	  i	  silver	  utdelas	  till	  individ	  inom	  eller	  utom	  akademien	  för	  framstående	  gärningar	  
inom	  akademiens	  ansvarsområde.	  Silvermedaljen	  tilldelades	  landshövdingen	  i	  Västra	  Götalands	  län	  för	  
hans	  aktiva	  arbete	  med	  försvarsfrågorna	  i	  länet	  och	  arbetet	  med	  att	  belysa	  vikten	  av	  Göteborgs	  hamn	  
samt	  sjöfartens	  strategiska	  betydelse	  för	  Sveriges	  försörjning.	  Kommendör	  1.gr	  Ulf	  Edman	  tilldelades	  
silvermedaljen	  för	  hans	  mångåriga	  stöd	  till	  akademiens	  verksamhet.	  

Akademiens	  medalj	  i	  brons	  i	  Kvinnoförbundet	  för	  Sveriges	  Sjöförsvars	  anda	  utdelas	  på	  förslag	  från	  
respektive	  förbandschef	  i	  marinen	  till	  gruppbefäl,	  soldater	  och	  sjömän	  i	  marinen	  som	  utmärkt	  sig	  för	  
framstående	  duglighet	  och	  föredömligt	  kamratskap.	  Bronsmedaljen	  tilldelades	  Joakim	  Alm	  1.	  
Ubåtsflottiljen,	  Ronja	  Lindell	  3.	  Sjöstridsflottiljen,	  Fredrik	  Bohm	  4.	  Sjöstridsflottiljen,	  Sophie	  Mellstig	  
Amfibieregementet,	  Elin	  Elg	  Sjöstridsskolan	  och	  Markus	  Johansson	  Marinbasen.	  
	  
Akademiens	  hedersomnämnande	  tilldelades	  överstelöjtnant	  Jimmy	  Johansson	  för	  väl	  genomförd	  
uppsats	  vid	  studier	  vid	  Försvarshögskolan.	  Hedersomnämnande	  och	  penningbelöning	  om	  10	  000	  kr	  
tilldelades	  flaggkadett	  Ilkay	  Tanriverdi	  för	  väl	  genomförd	  uppsats	  vid	  studier	  vid	  Försvarshögskolan.	  

Vid	  högtidssammankomsten	  installerades	  även	  nya	  ledamöter.	  Den	  franske	  amiralen	  Alain	  Coldefy	  
installerades	  som	  hedersledamot.	  Kommendör	  Mats	  Agneus,	  filosofie	  doktor	  Linda	  Johansson,	  
kommendörkapten	  Jonas	  Hård	  af	  Segerstad,	  kommendörkapten	  Torbjörn	  Lundströmer,	  
kommendörkapten	  Patrik	  Norberg	  samt	  förvaltare	  Håkan	  Lindberg	  installerades	  som	  ordinarie	  
ledamöter	  och	  arkeolog	  Fred	  Hocker	  som	  korresponderande	  ledamot.	  

–	  Jag	  vill	  gratulera	  alla	  medaljerade,	  belönade	  och	  nya	  ledamöter.	  Vi	  inom	  Kungl.	  
Örlogsmannasällskapet	  ser	  fram	  emot	  att	  de	  fortsatt	  ska	  bidra	  till	  vårt	  syfte,	  att	  aktivt	  verka	  för	  
utvecklingen	  av	  sjökrigsvetenskapen	  och	  sjöväsendet	  i	  allmänhet	  säger,	  Michael	  Zell,	  ordförande	  för	  
Kungl.	  Örlogsmannasällskapet.	  

	  

För	  ytterligare	  information:	  	  

Bo	  Rask,	  sekreterare	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapet,	  tel.	  mobil.	  0766	  323883	  eller	  E-‐post:	  secretary@koms.se	  	  
För	  koordination	  och	  bilder:	  Mårten	  Granberg,	   ledamot,	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapet,	   tel.	  mobil.	  070	  7640100	  
eller	  E-‐post:	  info@koms.se	  	  

	  

Besök	  även:	  www.koms.se	  alt	  följ	  oss	  på	  Twitter	  

	  
	  
	  


