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Protokoll vid valsammanträde 2018-09-26
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 45 ledamöter
onsdagen den 26 september 2018 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

Meddelades att sedan föregående sammanträde har de ordinarie ledamöterna 871 Nils
Rydström, 1118 John Sjögren och 1230 Håkan Neckman avlidit. Ordförande
påkallade en stunds tystnad.

§3

Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (nomineringssammanträdet 2018-08-22 i Karlskrona) som med godkännande lades till
handlingarna.

§4

Ordförande orienterade kort om att projektet ”En Marin för Sverige” har avslutats
genom att ordförande personligen har överlämnat ett exemplar till försvarsberedningens ordförande riksdagsledamoten Björn von Sydow. I samband med
överlämnandet meddelades de marina behoven i prioritetsordning. Vidare att
styrelsen arbetar med kommande års Marinkonferens där ett möjligt ämne kan vara
personalförsörjning av den tredubblade marin som ”En Marin för Sverige” föreslår.
Slutligen orienterades om dagens möte med Marinchefen.

§5

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 Anders Grenstad till ordförande (nyval) för en period om
två år.

§6

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

§7

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

§8

Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten
Mikael Brännvall till vetenskapsgren II (nyval). Valdes för en period om två år
ordinarie ledamoten Jonas Hård af Segerstad som suppleant i vetenskapsgren II
(nyval).

§9

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
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en period om ett år som revisorssuppleanter, de ordinarie ledamöterna Pontus Krohn
och Per Edling (omval). Valdes för en period om ett år som auktoriserad revisor Per
Magnusson (omval).
§ 10 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år de ordinarie
ledamöterna Christian Allerman (omval och sammankallande), Rikard Askstedt
(omval), Magnus Jönsson (omval) samt som suppleant Hans Granlund (omval) att
utgöra valberedning under verksamhetsåret 2018 - 2019.
§ 11 Beslut om belöningar.
Beslutades att akademien tilldelar ordinarie ledamoten Jacob Wallenberg
akademiens medalj i guld. Motivering; Jacob Wallenberg tilldelas akademiens
medalj i guld som representant för den familj som under många år möjliggjort
bibliotekets utveckling. Familjen Wallenberg har under många år genom sina fonder
donerat stora belopp till KÖMS. Bankdirektör K. A Wallenberg donerade redan sent
1920-tal, medel som möjliggjorde att under åren 1928-1929 bygga till en tredje
våning på sällskapets lokaler i Karlskrona. Den våningen innehåller idag KÖMS
bibliotek. Detta följdes upp med en storartad gåva 1961 för att möjliggöra
inbindning, reparation och konservering av sällskapets böcker och övriga samlingar.
Utan de årliga belopp KÖMS fortsätter att uppbära från familjen Wallenberg och
dess stiftelser skulle den omfattande och allt mer forskningsuppmuntrande
verksamhet som KÖMS bibliotek bedriver, inte vara möjlig.
Överlämnade ordförande temporärt ordförandeskapet vid sammanträdet till
hedersledamoten Lars G Persson varvid;
Beslutades att akademien tilldelar avgående ordförande ordinarie ledamoten Michael
Zell akademiens medalj i guld. (Michael Zell har inte deltagit i beredningen eller
beslutet i detta ärende). Motivering: Michael Zell har under fyra år verkat som
akademiens ordförande. Under Michael Zell ledning har akademiens arbete
fortlöpande vitaliserats med syfte att ta ytterligare plats i försvarsdebatten. Det har
bl.a. gjorts genom att ta initiativet till Marinplanen senare kallad En Marin för
Sverige, samt driva fram den årliga Marinkonferensen. Ekonomin har förbättrats
genom klok rådgivning och resurshushållning. Vidare har Michael Zell särskilt
engagerat sig i bibliotekets verksamhet. Ovanstående talar sammantaget för att
styrelsen föreslår att Michael Zell ska tilldelas akademiens medalj i guld.
Återlämnade HL Lars G Persson ordförandeskapet till ordinarie ordförande.
Beslutades att akademien tilldelar ordinarie ledamoten Peter Bager akademiens
medalj i silver. Motivering; Peter Bager belönas för sina insatser att som engagerad
projektledare effektivt organisera och leda det projekt som styrelsen etablerade
våren 2017 under arbetsnamnet ”Marinplanen”. Arbetet började bokstavligt talat
från ett vitt papper och Peter Bager startade det mycket insiktsfullt med att engagera
vetenskapsgrenarna. Det ledde till ett omfattande material som krävde ett betydande
redigeringsarbete för att hitta balansen mellan bredd, djup och omfång. Mot slutet
av året fick projektet den form som sedan kunde presenteras under namnet En Marin
för Sverige. Utöver arbetets goda mottagande hos den avsedda målgruppen har det
också nått stor framgång i akademien genom ett av flera omvittnat ökat engagemang
inom vetenskapsgrenarna och hos ledamöterna.
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Beslutades att akademien tilldelar ordinarie ledamoten Christer Svensén akademiens
medalj i silver. Motivering; Christer Svensén belönas för ett engagerat och
förtjänstfullt genomfört arbete i styrelsen som ordinarie ledamot och främste
företrädare för vetenskapsgren II. Han har med sin bakgrund som forskare på hög
akademisk nivå tillfört ytterligare perspektiv på vårt eget akademiska arbete. Det
omfattar även analysarbetet inför de belöningar KÖMS delar ut till studenter och
forskare vid de institut som arbetar inom akademiens vetenskapsområden. Christer
Svensén har därtill varit en stark och tydlig röst för försvarsmedicin i allmänhet och
marinmedicin i synnerhet.
Beslutades att akademien tilldelar Professor Lars Ericson Wolke FHS akademiens
medalj i silver. Motivering; Lars Ericson Wolke belönas för sin omfattande forskning
och publicering av sina arbeten inom det marinhistoriska området.
Den berättarglädje som präglar hans böcker utgår från hans tydliga vilja att öka
insikten och kunskapen hos läsarna om de marina konflikterna och sjöstridernas
betydelse i Västerhavet och Östersjön för den svenska nationens skydd och
utveckling. Lars Ericson Wolke tillför därmed KÖMS vetenskapsområde ett i
akademiens intresse berömligt historiskt- och nationellt perspektiv.
Beslutades att akademien tilldelar kadett Jennifer Lindholm akademiens medalj i
silver. Motivering: Kadett Jennifer Lindholm har skrivit en mycket förtjänstfull och
viktig uppsats under Försvarshögskolans officersprograms kurs självständigt arbete
2015-2018. Arbetet är av skolan hårt inriktat mot att lära sig en studiemetod. Inom
ramen för dessa formella krav och det begränsade formatet har kadett Lindholm
utvecklat sina egna teorier och tillfört egna beräkningsmodeller. Hennes val av
forskningsområde och ämne fyller en forskningslucka. Valet av forskningsområde
taktikanpassning – kostnad – effekt för operationerna i Adenviken och utanför
Somalia, är ett klassiskt exempel på operationsanalys, därtill med hög aktualitet. Det
är något den militära professionen behöver tillföras i större utsträckning. Detta
arbete, väl utöver vad som kan anses krävas av en kadett, önskar KÖMS belöna.
Utöver medalj föreslår styrelsen att Lindholm tilldelas penningbelöning om 25.000
kronor ur Marinlitteraturföreningens fond. Uppsatsen kommer att publiceras i
Tidskrift i Sjöväsendet i bearbetad form efter samråd med redaktören.
Belöning av GSS
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 - Vicekorpral Jonathan Bodén
o 3.ysflj - Vicekorpral Kevin Nilsson, HMS VINGA
o 4.ysflj - Korpral Fanny Holck Clausén, Flottiljstaben
o Amf 1 - Korpral Erik Axelsson, 204.amfibieskyttekompaniet
o Marinbasen - Vicekorpral Joel Hedberg, Basskyddskompaniet
o SSS - Korpral Andreas Lyman, HMS Falken
De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän
duglighet vid respektive förband.
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Hedersomnämnande och penningbelöningar
Styrelsen har från FHS erhållit sex uppsatser författade av marina elever. Uppsatserna
har lästs och bedömts av hela styrelsen under sommaren.
Beslutades att akademien tilldelar örlogskapten Jonas Forsmark hedersomnämnande
och penningbelöning om 15.000 kronor för väl genomförd uppsats under FHS kurs
HSU16-18/HSU 9. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med
redaktören.
Beslutades att akademien tilldelar major Claes Berg hedersomnämnande och
penningbelöning om 15.000 kronor för väl genomförd uppsats under FHS kurs
HSU16-18/HSU 9. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med
redaktören.
Motivering: De två magisteruppsatserna är välskrivna och 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 och resultaten
kan till del utgöra uppslagsverk bland annat för framtida fördjupade samarbeten
mellan svenska och finska myndigheter. Det är styrelsens uppfattning att uppsatserna
bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära
och sjömilitära händelser”. Penningbelöningarna utgår ur Marinlitteraturföreningens fond.
Penningbelöningar
Orienteras valsammanträdet om att det vid 2015 års valsammanträde fattade beslutet
fullföljs om att tilldela en årlig penningbelöning om 10.000 kronor för goda
studieresultat till den av kursledningen utsedde som främste specialistofficerskadetten. Utöver penningbelöning som utdelas vid examen i december, inbjuds
officeren med respektive till högtidssammanträdet.
Vid valsammanträdet den 27 september 2017 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.
Samtliga pristagare inbjuds med respektive till högtidssammanträdet i Karlskrona den
15 november.
Totalt omfattar valsammanträdets beslut penningbelöningar om 80.000 kronor för år
2018 vilket ligger väl inom den nivå som kassaförvaltaren har föreslagit.
§ 12 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av inkomna
och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter; GD
Försvarsmakten Peter Sandwall, kommendörkapten Anders Hörnfeldt,
kommendörkapten Björn Brenner, advokat/sjörättsjurist Mattias Widlund, GD
Sjöfartsverket Katarina Norén samt kommendörkapten Per Nilsson.
§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter genom enhälligt beslut av de närvarande
ledamöterna och redovisning av inkomna och räknade poströster. Invaldes som
korresponderande ledamot kommandør Sigurd Smith Kung. Norska Sjöförsvaret.
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Meddelas på förekommen anledning att det är styrelsen som publicerar de nyss tagna
besluten om inval.
§ 14 Höll ordinarie ledamoten Gunnar Möller inträdesanförande under rubriken – ”
Taktiska kartor - en förutsättning för effektiv strid till sjöss”. Följde frågestund.
§ 15 Diskuterades samverkan mellan marinen och Kustbevakningen. Diskussionen leddes
av ordinarie ledamoten Anders Enström. Följde frågestund.
§ 16 Övriga frågor. Meddelade ordinarie ledamoten Peter Ahlås att han ansåg att årets
inval var särskilt svårt att utföra då samtliga kandidater bedömdes vara så
kvalificerade. Kommenterade ordförande kort att akademien är hedrad över att så
många önskar bli ledamöter.
§ 16 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde med akademien äger rum i
Göteborg ombord i s/s Marieholm onsdagen den 17 oktober 2018 med start klockan
1730. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL
Jimmy Johansson med rubriken ”Överraskning i ett marint sammanhang”.
Seminarium om nyanskaffningen av isbrytare.
Därefter torsdagen den 25 oktober 2018 i Stockholm, mellan klockan 1800-2000
organiserar vetenskapsgren I en aktivitet (inte ett ordinarie sammanträde) med
kadetter i samlingssalen på Karlbergs Slott.
Syftet är i första hand att diskutera maritim forskning. 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.
Årets högtidssammanträde det 247.e, genomförs i Karlskrona i Sparresalen Östra
Prinsgatan 4, torsdagen den 15 november med början klockan 1630. 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
sjöofficersmässen.
Under tiden 1100 - 1400 genomförs en orientering av ubåtsprojektet A26 med
eventuellt studiebesök i skrovhallen.
§ 17 Sammanträdet förklarades för avslutat
Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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