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Protokoll vid valsammanträdet 2020-09-23
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 september 2020 med början klockan 1730 på
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av sju ledamöter samt 32 ledamöter via en särskild
digital länk till sammanträdet.
Sekreteraren hade före sammanträdet uppmanat alla röstberättigade ledamöter (svenska
HL och OL) för ett så rättvist resultat som möjligt att utnyttja sin rätt att poströsta.
Instruktioner hur att logga in till sammanträdet och praktiska tips har skickats ut till
ledamöterna före sammanträdet.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit.

§3

Sekreteraren föredrog sammanträdesprotokollet från det föregående sammanträdet
(nomineringssammanträdet 2020-08-19 i Karlskrona) som med godkännande
lades till handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om att akademien kommer att fortsätta med digitala
sammanträden även framgent oavsett corona pandemin. Förhoppningen är fler
deltagare. Meddelade att ordförande har träffat ordförande i försvarsutskottet för
att diskutera beredningens arbete. Sannolikt ligger propositionstexten på
regeringens bord per 30 september. När texten föreligger kommer KÖMS att
analysera vad texten innebär för marinen och den maritima sektorn. Slutligen att
akademien har initierat arbete för att närma oss de tyska och franska
motsvarigheterna.

§5

Ordförande överlämnade ordet till valberedningens ordförande OL Christian
Allerman som anmälde att någon ballotering inte kommer att genomföras.
Redovisade antalet inkomna poströster (143).
Valdes ordinarie ledamoten Anders Grenstad till ordförande (omval) för en period
om ett år.

§6

Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period om
ett år.
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§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
Per Edling till vetenskapsgren I (nyval), för en period om två år ordinarie
ledamoten Mikael Brännvall till vetenskapsgren II (omval) samt för en period om
ett år ordinarie ledamoten Niklas Granholm till vetenskapsgren IV (fyllnadsval).
Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Jonas Hård af Segerstad som
suppleant i vetenskapsgren II (omval) och för en period om två år ordinarie
ledamoten Anna Risfelt-Hammargren som suppleant i vetenskapsgren IV (nyval).

§9

Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en
period om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg (omval) och ordinarie
ledamoten Mårten Granberg (nyval). Valdes för en period om ett år som
revisorssuppleanter, de ordinarie ledamöterna Pontus Krohn (omval) och Fredrik
Norrby (nyval). Valdes för en period om ett år som auktoriserad revisor Per
Magnusson (omval). Anmärkning; Auktoriserad revisor upphandlas av styrelsen.

§ 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 2020 - 2021.
§ 11 Beslut om belöningar.
Beslutades att akademien tilldelar ordinarie ledamoten Sten Göthberg akademiens
medalj i guld. Motivering: Sten Göthberg har deltagit i styrelsearbetet i 14 år som
representant för vetenskapsgren IV. Sten Göthberg har ett nära nog 100 procentigt
deltagande vid styrelsesammanträdena i Stockholm trots att han är bosatt i
Göteborg. Sten Göthberg har vid flera tillfällen varit moderator vid akademiens
evenemang i Almedalen och har alltid organiserat och modererat våra seminarier i
Göteborg. Sten Göthberg har varit värdefull för våra kontakter med
sjöfartsnäringen och till olika hamnar. Sten Göthberg har skrivit flera artiklar för
TiS och har årligen författat en årsberättelse om verksamheten inom
vetenskapsgren IV. Sten Göthberg har vidare stöttat sekreteraren med att
organisera logistiken kring våra sammanträden i Göteborg.
Sten Göthberg har lojalt utfört de uppgifter som har ålagts honom samtidigt som
Sten Göthbergs långa erfarenhet av styrelsearbetet på ett tydligt sätt har skapat
stadga och kontinuitet. För denna långa gärning är akademien Sten Göthberg ett
stort tack skyldig.
Belöning av GSS
Orienterades 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
Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar anda.
o Marinstaben - Korpral Joel Jerrhag
o 1.ubflj - Furir David Kjellberg
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o 3.sjöstriflj - Korpral Philip Berzelius
o 4.sjöstriflj - Korpral Daniel Winberg
o 1. Amfibieregementet - Furir Olle Merkel
o Marinbasen - Korpral Kevin Helin
o SSS - Menig 2 klass Gustaf Wykman
De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän
duglighet vid respektive förband.
Hedersomnämnande och penningbelöningar
Tävlingsskrifter
Beslutades att akademien tilldelar kommendör Per Edling hedersomnämnande
och en penningbelöning om 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för
hans tävlingsskrift ”Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning och förslag till
vägval”. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med
redaktören.
Beslutades att akademien tilldelar Jonas Kjellén FOI hedersomnämnande och en
penningbelöning om 5 000 kronor Marinlitteraturföreningens fond för hans
tävlingsskrift Rysslands högsjöförmåga – utsikter mot 2027. Uppsatsen publiceras
i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.
Motivering. De två tävlingsskrifterna är mycket välskrivna och ligger tydligt
inom KÖMS verksamhetsområde. Edlings skrift skriven med stor kunskap om de
reella ledningsförhållandena ombord pekar på vikten av att förändra de metoder
som idag utnyttjas för att leda de fåtaliga sjöstridskrafterna. Förändringarna är
angelägna att genomföra för att minska på stabsbelastningen i snabba lägen. Nato
metoder i all ära, men om metoderna leder till orimlig arbetsbelastning, bör de
omprövas på taktisk nivå.
Kjelléns skrift är viktig inte minst som underrättelsematerial för att förstå hur den
ryska marinen i snabb takt moderniseras och vilka förmågor de nya fartygen har.
Kunskapen om den ryska marinens utveckling är vital för hur den svenska
marinen ska utformas och vilken volym som erfordras. Kjellén tar död på flera
myter och missuppfattningar som florerar om den ryska marinens förmåga - den
har både över- och underskattats.
FHS uppsatser
Beslutades att akademien tilldelar örlogskapten Peter Thomsson vid Högre
officersprogrammet 18–20 hedersomnämnande och en penningbelöning om
10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats ”Mahan in a
new millenium”. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med
redaktören.
Beslutades att akademien tilldelar major Andreas Holmberg vid Högre
officersprogrammet 18–20 hedersomnämnande och en penningbelöning om
10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats ”Varför starka
stater förlorar asymmetriska konflikter”. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad
form efter samråd med redaktören.
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Beslutades att akademien tilldelar flaggkadett Erik Watsfeldt vid officersprogrammet OP SA 17–20 hedersomnämnande och en penningbelöning om 5 000
kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats ”Irreguljära metoder i
marina konflikter”. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med
redaktören. (Anmärkning; Watsfeldt tilldelades KÖMS medalj i brons år 2017 vid
tjänstgöring vid 3.sjöstriflj).
Motivering: De två uppsatserna på chefsprogrammet tar tydligt ställning inom två
krigsvetenskapliga områden med starka kopplingar till den svenska
Försvarsmakten. Peter Thomssons uppsats är skriven på en utomordentlig
engelska vilket höjer värdet av uppsatsen än mer. Thomsson argumenterar tydligt
och redovisar belysande statistik. Uppsatsen är ett tydligt ställningstagande för
sjöfartsskydd.
Andreas Holmberg har gjort ett gediget arbete där vinst- och kostnadsanalyser är
ett centralt inslag. Holmberg argumenterar tydligt och det kan absolut inte
uteslutas att asymmetriska krigföringsmetoder även kan uppstå inom den marina
arenan.
Erik Watsfeldts kadettuppsats är välskriven och vidgar förståelsen för vilka
irreguljära metoder som kan komma att utnyttjas i marina konflikter.
Samtliga tre elevuppsatser 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. Det är
styrelsens uppfattning att uppsatserna bör belönas av KÖMS för att motivera till
fortsatt skrivande och analys av militära och sjömilitära händelser.”
Tävlingsskrifter på uppdrag av redaktören
Beslutades att akademien tilldelar löjtnant Erik Mogensen och fänrik Patric
Martinsson hedersomnämnande för deras tävlingsskrift för yngre officerare
”Varför behöver Sverige en stark marin? Och vad behövs”? Uppsatsen är
publicerad i TIS nr 3/2020.
Penningbelöningar
Orienteras valsammanträdet om att beslutet vid 2015 års valsammanträde fullföljs
genom 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.
Sammantaget innebär de av valsammanträdet fattade besluten ovan att
Marinlitteraturföreningens fond ska belastas med 50 000 kronor.
§ 12 Beslutades med acklamation att kalla ordinarie ledamoten Göran Wallén som
hedersledamot i akademien.
§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av inkomna
och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter;
konteramiral Ewa Skoog Haslum, kommendör Fredrik Lindén, kommendör per
Öhrstedt, överstelöjtnant Carl Bergqvist, senioranalytiker Patrik Oksanen samt
överintendent Leif Grundberg.
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Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som
publicerar de nyss tagna besluten om inval.
§ 14 Höll ordinarie ledamoten Daniel Pettersson inträdesanförande under rubriken –
”Skyddet av sjöfarten - en nationell angelägenhet”. Följde lång och engagerad
frågestund.
§ 15 Höll r ordinarie ledamoten Anders Hermansson inträdesanförande under rubriken
– ”Väl fungerande sjötransporter avgörande för Sveriges förmåga att möta kriser
och konflikter – möjliga åtgärder för en stärkt handelsflotta”. Följde lång och
engagerad frågestund.
§ 16 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.
§ 17 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett
websammanträde onsdagen den 14 oktober 2020 i Göteborg, kl. 17.30 ombord i
s/s
Marieholm.
Öppet
sammanträde.
Stadgeenliga
förhandlingar.
Inträdesanföranden av OL Johan Linders och Mattias Svedin.
Meddelade sekreteraren att ordinarie sammanträdet på Karlberg den 22 oktober
genomförs som ett websammanträde från Karlberg. Programmet har endast en
programpunkt - Inträdesanföranden av OL Fredrik Herlitz och KL Juhapekka
Rautava som kommer att tala från lämplig plats i Finland.
Meddelade sekreteraren att årets högtidssammanträde (det 249.e) genomförs i
Stockholm på Sjöfartshuset som ett websammanträde med ett mycket begränsat
antal fysiska deltagare. Preliminärt program; klockan 17.00–18.45
Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet,
minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter,
utdelning av belöningar samt anföranden.
§ 18 Förklaras sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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