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Protokoll vid valsammanträdet 2017-09-27
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 44 ledamöter
onsdagen den 27 september 2017 med början klockan 1730.
Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler till en kostnad av
200 kronor för KÖMS ledamöter.
Ärenden:
§1

Sammanträdet förklarades för öppnat.

§2

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (nomineringssammanträdet 2017-08-23 i Karlskrona). Efter en kortare diskussion beslutade
sammanträdet att godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna.

§3

Ordförande orienterade kortfattat om läget med marinplanen som under
projektledaren Peter Bager ledning kommer att i sin färdiga form att remissas hos
ledamöterna för att därefter spridas till Försvarsberedningen, Försvarsutskottet,
media och övriga målgrupper.

§4

Meddelade ordförande att han då så var lämpligt under kvällens olika val, önskade
utnyttja metoden val med acklamation. Beslutades att förfara enligt förslag.
Valdes ordinarie ledamoten Michael Zell till ordförande (omval) för en period om ett
år.

§5

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

§6

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

§7

Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamöterna
Anders Enström (omval vetenskapsgren I), Mats Elofsson (omval vetenskapsgren
III). Som suppleant i vetenskapsgren II valdes för en period om två år ordinarie
ledamoten Mikael Brännvall (nyval) och som suppleant i vetenskapsgren IV för en
period om två år ordinarie ledamoten Jens Plambeck (nyval).

§8

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).
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Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie ledamöterna
Christian Allerman (omval i ny befattning och sammankallande), Rikard Askstedt
(omval), Magnus Jönsson (omval i ny befattning) samt som suppleant Hans Granlund
(nyval) att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2017 - 2018.

§ 10 Beslut om stipendium och belöningar.


Beslutades att akademien ska tilldela Elias Gustafsson tubaist i Marinens
Musikkår i Karlskrona stipendium för studier vid mastersprogrammet vid
Musikhögskolan i Zürich fram till december 2018. Gustafsson tilldelas 15.000
kronor för 2017 och 15.000 kronor för 2018.



Beslutades att akademien ska belöna fem uppsatser från marina elever vid
FHS enligt nedan:
1. Flkd Tobias Krona. Hedersomnämnande och 15.000 kronor
2. Flkd Alf Furugård. Hedersomnämnande och 10.000 kronor
3. Flkd Victor Hedlund. Penningbelöning 5.000 kronor
4. Flkd Rebecca Kling. Penningbelöning 5.000 kronor
5. Flkd Thomas Olsén. Penningbelöning 5.000 kronor
Samtliga inbjuds till högtidssammanträdet den 15 november.
Flkd Tobias Krona och Alf Furugård erbjuds att efter anpassning av texten
publicera sig i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.
Motivering: ”2017 års officersprogram har visat ovanligt goda resultat. Det
för belöning förslagna självständiga arbetena visar prov på studier av
krigsvetenskapligt intressanta områden med ämnesrelevans. Författarna har
utifrån kunskapsluckor i tidigare forskning skapat välformulerade
forskningsfrågor och besvarat dessa med metodologiskt angreppssätt. Svaren
på forskningsfrågorna manar till fortsatta studier och berikar den marina
yrkesutövningen. Det är styrelsens uppfattning att uppsatserna bör belönas
av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära och
sjömilitära händelser.”



Beslutades att akademien tilldelar OL Bo Wranker akademiens medalj i
silver. Motivering: OL Bo Wranker tilldelas akademiens medalj i silver för
hans gärning som akademiens bibliotekarie under tiden 2011 - 2017. Under
Bo Wranker ledning har biblioteket utvecklats från ett anonymt
akademibibliotek till ett betydande forskningsbibliotek, med alla samlingar nu
tillgängliga genom nätverket Libris. Vidare har ett omfattande arbete inletts i
syfte att såväl inventera som renovera bibliotekets äldre samlingar. Detta har
varit en viktig sjömilitär kulturgärning som präglats av Bo Wranker respekt
för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Arbetet har varit mycket
uppskattat.



Beslutades att akademien tilldelar OL Per-Anders Emilson tilldelas
akademiens medalj i silver. Motivering: OL Per-Anders Emilson tilldelas
akademiens medalj i silver för hans gärning som sammankallande i

Sid 2

Kungl. Örlogsmannasällskapet

2017-09-28

akademiens valberedning under åren 2010 - 2017. Under Per-Anders
Emilson ledning har valberedningens arbete givits en ny och klar struktur
med ett tydligt tidsperspektiv. Det har inneburit att å ena sidan inventera och
utröna lämpliga kandidater och deras kvaliteter samt å den andra ta del av
styrelsens arbete. Utifrån den analysen mellan behov och lämpliga
kandidater har de vakanser som uppstått löpande kunna lösas. Arbetet har
skötts på ett föredömligt sätt


Beslutades att akademien tilldelar HL Thomas Engevall, OL Bo Berg, OL
Torbjörn Lundströmer och OL Nils Grandin akademiens hedersomnämnande.
Motivering: HL Thomas Engevall, OL Bo Berg, OL Torbjörn Lundströmer
och OL Nils Grandin tilldelas akademiens hedersomnämnande för arbetet
med att återinföra kustrobotförmågan till marinen. Arbetet har skett på ett
okonventionellt sätt men baserat på stor systemkompetens och taktiskt
kunnande. Arbetet har varit en källa till inspiration och ökad entusiasm för
berörd personal inom och utom myndigheten samt lett till berättigad
uppmärksamhet i media och hos den intresserade allmänheten samt i
marinen, FMV och vid Saab.

Orienteras valsammanträdet om att det vid 2015 års valsammanträde fattade beslutet
om inrätta en årlig penningbelöning om 10.000 kronor till kursettan vid
specialistofficersexamen fullföljs. Utöver penningbelöning, inbjuds officeren med
respektive till högtidssammanträdet.
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
Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda;
o 1.ubflj - Korpral Alf Fridén, STE
o 3.ysflj - Sjöman Erik Watsfelt, HMS Karlstad
o 4.ysflj - Korpral Myra Galli Janson, HMS Sundsvall
o Amf 1 - Vicekorpral Tobias Nydahl, 206.uhkomp 2.amfbat
o Marinbasen - Vicekorpral Jonas Olin, basskyddskompaniet
o SSS - Sergeant Malin Ericsson, skonertdivisionen
De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän
duglighet vid respektive förband.
§ 11 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som ordinarie
ledamöter; örlogskapten Gunnar Möller, örlogskapten Peter Thomsson, teknisk
doktor Fredrik Hellström, redaktör PM Nilsson, överstelöjtnant Jimmy Johansson,
senior advisor Peter Ahlås samt kommunikationsdirektör Erik Lagersten.
§ 12 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som korresponderande ledamot vice
admiral RN (ret) Charles Style.
§ 13 Höll ordinarie ledamoten Jonas Hård af Segerstad inträdesanförande med rubriken –
” De första åren med anställda sjömän och återinfört flerbefälssystem – Flottans
personal nu och framåt. Följde frågestund.
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§ 14 Höll Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson anförande om
beredningens arbete och tidiga slutsatser. Följde frågestund.
§ 15 Inga övriga frågor framfördes.
§ 16 Orienterade sekreteraren att nästa sammankomst med akademien äger rum i Göteborg
onsdagen den 18 oktober 2017 med start klockan 1730. Programmet som organiseras
av vetenskapsgren III och IV utgörs av ett seminarium med rubriken ”Dags för
sjöfarten att växla drivmedel – men alternativen är många”. Inbjuden talare är USA
Marinattaché Captain (N) Elizabeth Thomas. Syftet är att Captain (N) Thomas ska
redovisa USN uppfattning i frågan.
Vidare att torsdagen den 26 oktober mellan klockan 1800-2000 organiserar
vetenskapsgren I ett seminarium om amfibieförbanden samordnat med en aktivitet
med kadetter i Stockholm i samlingssalen på Karlbergs Slott. Syftet är i första hand
att diskutera amfibieförbanden. 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.
Slutligen att årets högtidssammanträde det 246.e genomförs i Stockholm på
Etnografiska museet. Öppet sammanträde. Program: 16.30–17.00 Mottagning,
klockan 17.00–18.45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets
verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter
samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet.
§ 17 Sammanträdet förklarades för avslutat.
Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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