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Protokoll vid 245.e högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Lilla Ordenssalen i Valands festvåningar i Göteborg i närvaro 

av 83 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen intogs i Stora Matsalen i 

Valands festvåningar. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades det 245.e högtidssammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelsen för året som gått. 

 

§ 3 Föredrog ordinarie ledamoten Torsten Lindh korta utdrag ur minnesteckningar 

över de ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; OL Sigurd 

Håkansson, HL Bengt Schuback, OL Lennart Rosell, HL Ola Backman, OL Bertil 

König, OL Gösta af Klint, OL Rolf Blomqvist, OL Bertil Johansson, OL Palle 

Sandberg, OL Björn Sjunnesson, OL Håkan Larsson, OL Johan Fischerström, OL 

Lennart Jedeur-Palmgren samt OL Peter von Busch. 

 

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden 

överlämnade diplom. Som hedersledamot presenterades den franske amiralen 

Alain Coldefy. Som ordinarie ledamöter presenterades kommendör Mats Agnéus, 

fil.dr Linda Johansson1, kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad, 

kommendörkapten Torbjörn Lundströmer, kommendörkapten Patrik Norberg och 

förvaltare Håkan Lindberg. Som korresponderande ledamot presenterades 

arkeolog Fred Hocker. 

 

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga 

belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade 

belöningar. 

 

 Medaljer 

 

 Lars Bäckström (medaljen utdelades vid middagen) 

 Akademien har beslutat att tilldela landshövdingen i Västra Götalands län Lars 

Bäckström akademiens medalj i silver: 

 Motiveringen lyder: Landshövding Lars Bäckström tilldelas akademiens medalj i 

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

                                                 
1 Fil.Dr Linda Johansson var förhindrad att delta vid högtidssammanträdet i Göteborg. 
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mycket aktivt med försvarsfrågorna. Hans personliga intresse för 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. 

 

 Ulf Edman (förhindrad att delta vid högtidssammanträdet) 

 Akademien har beslutat att tilldela kommendören av 1.graden Ulf Edman 

akademiens medalj i silver. 

 Motiveringen lyder: 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. 

 

 Medaljer till GSS 

Den 14 november 1894 inbjöds Sveriges kvinnor genom ett offentligt upprop att 

bli medlemmar i ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges 

sjöförsvar”, med avsikt att, dels själva, dels genom likatänkande systrar inom 

landet, var på sin ort och på sätt lämpligt finnes, insamla medel för att därmed 

understödja ”Allmänna Försvarsföreningen” i dess fosterländska strävan till 

höjande av intresset för landets sjöförsvar, samt till fond för krigsfartygs 

byggande.  

Kvinnoförbundet i Stockholm upplöstes 1976 och förbundets tillgångar överfördes 

till föreningen ”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra 

värnpliktiga, som utmärkt sig för allmän duglighet och gott kamratskap.  

Senare föreslogs att Kungl. Örlogsmannasällskapet skulle överta ansvaret för 

utdelningen av förtjänstpriset. Akademiens beslutade 2004 att instifta Kungl. 

Örlogsmannasällskapets medalj i Kvinnoförbundets anda. Medaljen har samma 

utformning som akademiens övriga medaljer och är en medalj krönt med kunglig 

krona. 

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 allra främste i fråga om allmän duglighet och gott kamratskap.  

 Akademien har i år efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att 

akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska 

tilldelas följande soldater och sjömän: 

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  
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 Hedersomnämnanden och penningbelöningar 

  

 Överstelöjtnant Jimmy Johansson 

Akademien har beslutat att tilldela överstelöjtnant Jimmy Johansson akademiens 

hedersomnämnande för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. 

Rubriken är – ”Överraskning i amfibieoperationer - En djupare innebörd eller 

bara en generellt hållen grundprincip?”  

Motiveringen lyder: 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. 

 

 Flaggkadett Ilkay Tanriverdi  

Akademien har beslutat att tilldela flaggkadett Ilkay Tanriverdi akademiens 

hedersomnämnande och penningbelöning om 10.000 kronor ur 

marinlitteraturföreningens fond för väl genomförd uppsats vid studier vid 

Försvarshögskolan. Rubriken är – ”Sjökontroll i fredstid? En teoriprövande 

fallstudie på operationerna kring Adenviken.”  

 

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. 

 

§ 6 Höll statssekreterare Jan Salestrand högtidsanförande. 

 

§ 7 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Michael Zell anförande vid 

avslutning av verksamhetsåret.  

 

§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 245.e högtidssammanträde för 

avslutat. 

 

 Efter sammanträdet samlades ledamöter och gäster i Stora Matsalen för middag. 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      


