Pressmeddelande, Kungl. Örlogsmannasällskapet

15 november 2017

Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar
Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i Stockholm den 15 november 2017
medaljerades och belönades ett antal förtjänta personer och nya ledamöter installerades.
Akademiens medalj i silver utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar
inom akademiens ansvarsområde. Silvermedaljer tilldelades de ordinarie ledamöterna Per-Anders
Emilsson och Bo Wranker.
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 korpral Alf Fridén 1.
Ubåtsflottiljen, sjöman Erik Watsfelt 3. Sjöstridsflottiljen, korpral Myra Galli Jansson 4.
Sjöstridsflottiljen, vicekorpral Tobias Nydahl Amfibieregementet, sergeant Malin Ericsson
skonertdivisionen Sjöstridsskolan och vicekorpral Jonas Olin Marinbasen.
Akademiens hedersomnämnande tilldelades hedersledamoten Thomas Engevall och de ordinarie
ledamöterna Bo Berg, Torbjörn Lundströmer och Nils Grandin för arbetet med att återinföra
kustrobotförmågan till Marinen.
Akademien tilldelade Eilas Gustafsson tubaist vid Marinens Musikkår i Karlskrona ett stipendium om
totalt 30 000 kronor för studier vid musikhögskolan i Zürich.
Akademien belönade fem uppsatser av marina elever vid Försvarshögskolan; Fänrikarna Tobias Krona,
Alf Furugård, Victor Hedlund, Rebecca Kling och Thomas Olsén.
Vid högtidssammankomsten installerades även nya ledamöter. Viceamiral Charles Style (Ret) RN,
Storbritannien, installerades som korresponderande ledamot. Örlogskapten Gunnar Möller,
örlogskapten Peter Thomsson, teknologie dr Fredrik Hellström, redaktör Peter Magnus Nilsson,
överstelöjtnant Jimmy Johansson, senior advisor Peter Ahlås och kommunikationsdirektör Erik
Lagersten installerades som ordinarie ledamöter.
– Jag vill gratulera alla medaljerade, belönade och nya ledamöter. Vi inom Kungl.
Örlogsmannasällskapet ser fram emot deras fortsatta gärning för att aktivt verka för utvecklingen av
sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet säger, Michael Zell, ordförande för Kungl.
Örlogsmannasällskapet.
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