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Ordförandens i Kungl. Örlogsmannasällskapet förord
Det är med stolthet och tacksamhet som styrelsen lägger fram föreliggande årsredovisning.
Det har trots Corona pandemin varit ett framgångsrikt år för KÖMS. Det ekonomiska
resultatet är gott och finanserna har fortsatt stabiliserats genom den breda uppgången på
börsen.
Vi har fortsatt ambitionen att etablera en marin röst i den säkerhets- och försvarspolitiska
debatten och att skapa vår egen plattform för att föra ut akademiens angelägna budskap.
I vår skrift En marin för Sverige publicerad 2018, redovisade vi behoven av och argumenten
för ett starkare marint försvar samt åtgärder för att skydda vårt lands vitala intressen med
utgångspunkt i den marina och maritima miljön. Vintern 2020 publicerade vi en skrift om
hur en större marin ska bemannas. Under året har vi även kompletterat grundtexten och
personalkapitlet med ett teknikkapitel. En ny text om de säkerhetspolitiska och operativa
argumenten varför marinen måste tillföras ny och mer materiel samt av vilken typ har också
tagit fram för senare publicering.
Som anges i den följande årsredovisningen tvingades akademien att ställa in årets
marinkonferens. Den ersattes med en kompromiss i form av ett websänt ”Samtal om
Sjöförsvaret” vilket fick stort genomslag på nätet.
Under året har vi fortsatt att förnya akademien. Utöver det ovan nämnda ”Samtal om
Sjöförsvaret” har vi tvingats att genomföra flera av de ordinarie sammanträdena som
digitala sammanträden. Tekniken är mogen för detta och jag uppmanar fler ledamöter att
delta i våra sammanträden.
Under året kan vi glädjas åt att välkomna sex mycket kvalificerade ledamöter i vår akademi.
De förslag som inkommit hur att öka precisionen i valprocessen och formerna för hur
styrelsen ska kunna underlätta ledamöternas val av kandidater som bedöms som hågade
och skickade att framföra akademiens budskap har anammats. Val av nya ledamöter
föreslås idag utifrån en kombination av styrelsens identifierade behov av nya kompetenser,
ett begränsat invalsutrymme och i många fall begränsad personlig kunskap om
kandidaterna. Det leder sammantaget till att den viktiga diskussionen om respektive
kandidat vid nomineringssammanträdet ökar i betydelse. Det är nu åtgärdat.
I december 2012 beslutade sällskapet att i sina då föreslagna nya stadgar begränsa antalet
ordinarie ledamöter till 280. I skrivande stund är antalet ordinarie ledamöter 303.
Styrelsens prognos är att antalet 280 kommer uppnås ca 2022 – 2023. Styrelsens ambition
är att svänga in mjukt mot 280 utan att riskera att passera den nivån i ”fritt fall”. En sådan
situation skulle bli svår att korrigera då vi sannolikt får svårt att välja in fler än cirka sex till
sju kvalificerade ledamöter per år. Samtidigt är det en rimlig fråga om antalet 280 ska ses
som ett maxantal eller en nivå att sträva efter.
Akademiens Tidskrift i Sjöväsendet (TiS), har fortsatt att utvecklas positivt under ledning av
redaktören ledamoten Lars Wedin. Flera artiklar har fått särskilt goda omdömen. Frågan

om digital utgåva av TiS har återkommit under året och vi lägger nu upp vissa TiS artiklar
som så kallade digitala särtryck på hemsidan direkt vid publiceringen av den tryckta TiS.
Även biblioteket fortsätter att utvecklas positivt under bibliotekarien ledamoten Håkan
Lindberg och med stöd av den professionellt utbildade bibliotekarien ledamoten Andreas
Nilsson samt på projektbasis av Tom Ohlsson. Under året har af Chapman projektet
avslutats. Materialet kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.
Digitaliseringen av KÖMS samling av sjökort och kartor har påbörjats och skall vara slutfört

under 2023.
Hemsidan ökar i betydelse. Den utnyttjas nu utöver allmän information även för att lägga
upp viktiga aktuella särtryck, men också för att publicera större arbeten som till exempel af
Chapman samlingen samt personal- och teknikkapitlen i En Marin för Sverige.

Kungl. örlogsmannasällskapets bibliotek är numera väletablerat som ett forskningsbibliotek inom nätverket LlBRlS. Biblioteket medverkar också i flera nationella och lokala
aktiviteter. Verksamheten vore inte möjlig i denna omfattning utan det ovärderliga stöd
biblioteket under många år har erhållit från familjen Wallenbergs stiftelser. Det årliga
stödet fortsätter nu från Jacob Wallenbergs Stiftelse - särskilda fonden'

Under året har projektet KÖMS 250 år startats upp. Arbetet är långt framskridet.
Jubileumsfirandet kommer för att minimera inverkan av Corona pandemin att fokuseras till
andra halvåret 2021,.
Denna årsredovisnings huvudsyfte är att redogöra för akademiens ekonomi. Ledamöterna
har anledning att känna tillfredsställelse över den. Ekonomin är välskött och den finansiella

ställningen är solid. Verksamheten visar ett överskott på 168 000 kronor, vilket återspeglar

den minskade aktivitet Corona pandemin påbjudit. Det oväntade bortfallet

av

aktieutdelningar har kompenserats av ökade annonsintäkter, sparsamhet och lyckosamma
positioner under vårens kursnedgång.
Vår värdepappersportfölj har under året ökat i värde med 832 tkr (+ 6,5%) och stod vid
årets slut pä !3,7 mkr. Genom en tydlig inriktning mot säkra papper med hög avkastning är
portföljen, så långt som kan överblickas, väl rustad för att ge fortsatt löpande bidrag till

verksamheten med en begränsad risk för de omedelbara effekterna av börsens och andra
marknaders svängningar.

Jag vill avsluta med att tacka styrelsens alla ledamöter liksom akademiens övriga
befattningshavare för sitt omfattande arbete under året, samt för ledamöternas

Anders Grei
Ordföra

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhetsår omfattar enligt stadgarnas § 8 tiden
mellan högtidsdagarna (15 november – 15 november). Sällskapets räkenskapsår enligt
stadgarnas § 23 är kalenderåret. Föreliggande årsredovisning beskriver såväl den
genomförda verksamheten under verksamhetsåret som en redovisning av sällskapets
räkenskaper under kalenderåret 2020.

Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet
Ordinarie sammanträden och seminarier
Det har varit ett märkligt år! Corona pandemin har i betydande omfattning påverkat
akademien och vår verksamhet. Trots detta har vi kunnat genomföra sju sammanträden.
Två sammanträden har avhållits i Karlskrona, ett i Göteborg och fyra i Stockholm.
Endast tre sammanträden har kunnat hållas som fysiska sammanträden medan de
övriga fem har genomförts som digitala sammanträden. Erfarenheterna är goda så
tekniken kommer även framgent att utnyttjas tillsammans med de fysiska mötena med
förhoppningen att flera ledamöter ska delta i våra sammanträden.
Styrelsens prioritet under året har varit att minimera risken för smittspridning bland
akademiens ledamöter, låta nyinvalda ledamöter hålla sina inträdesanföranden och
fortsätta att argumentera för ett starkare sjöförsvar. Övriga aktiviteter har fått stå
tillbaka.
Med denna prioritering och de begränsningar som de digitala sammanträdena innebär,
har diskussionerna i år inte haft den bredd och den spänst som de brukar ha. Men trots
det har programmet innehållit flera intressanta ämnen;
I januari i Karlskrona redovisade ordförande Anders Grenstad sina erfarenheter av
tjänstgöringen i Korea.
I februari i Stockholm orienterades vi om Östersjön ur ett brett perspektiv. Ledamöterna
Marie Jacobson, Martin Jakobsson och Niklas Granholm talade om Östersjön ur ett
havsrättsligt, oceanografiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv.
Sammanträdena i mars, april och maj ställdes in. Det noga planerade seminariet om
urholkningen av försvarsanslaget pga. svag kronkurs, valutasäkring mm i stora projekt,
kunde inte heller genomföras. Det var verkligen trist att akademiens kompetens inom
ämnet, bland annat genom hedersledamoten Thomas Engevall Chef Ledningsstaben vid
FMV, ledamoten Erik Thedéen GD Finansinspektionen samt de inbjudna talarna Stefan
Friberg CFO Svensk Exportkredit och Helena Holmstedt Försvarsmakten
Ekonomidirektör inte fick diskutera detta angelägna ämne.
Även avslutningen på året, det 249:e högtidssammanträdet, där vi skulle ha varit i
Börshuset i Göteborg (senare flyttat till Stockholm), ställdes in till följd av att
smittspridningen i landet hade tagit fart igen.

Den planerade marinkonferensen i Stockholm ställdes också in. I stället genomfördes
som en kompromiss ett websänt ”Samtal om Sjöförsvaret” vilket fick stort genomslag
på nätet.
Försvarsberedningens rapport – Värnkraft publicerades i maj 2019. Vi framförde tidigt
att rapporten hade brister. En av bristerna är valutasäkringen som har diskuterats livligt
under året inför propositionen och riksdagens försvarsbeslut i december.
Trots förslagen till höjda försvarsanslag vill regeringen inte betala vad ett trovärdigt
försvar kostar och de politiska partierna slåss öppet inbördes för sina prioriteringar.
Risken för ytterligare ett underfinansierat försvarsbeslut är uppenbar. Nu när
försvarsbeslutet är klubbat i Riksdagen, är det tydligt att det försvarskommunala
komplexet fortsätter att skörda framgångar. En nedlagd förlossningsavdelning i Sollefteå
ersätts med ett infanteriregemente! Dessutom på en ort som har erkänt svåra
förutsättningar att rekrytera personal samt ligger långt från de operativt prioriterade
områdena. Sannerligen ett märkligt beslut! Den fredliga ockupationen av
förlossningsavdelningen har snart pågått i fyra år. Att starta upp regementet lär ta än
längre tid!
Det är glädjande att propositionen föreslår en förstärkning av det svenska nationella
försvaret. Det är absolut nödvändigt i det rådande säkerhetspolitiska läget som rymmer
så många osäkerheter. Men försvarsberedningen kan knappast ha tänkt i strategiska
termer, inte heller förstått eller vill inte förstå att det tidigaste, mest sannolika och
farligaste som kan inträffa, är inte markstridsoperationer inom landet utan snarare
angrepp mot andra sårbarheter i vår nationella motståndsförmåga. Angrepp som är nog
så allvarliga och som kan få oss att tidigt vika oss för angriparens krav.
Propositionstexten anger att i den utsträckning amerikanska förband inte finns på plats
i Europa torde det normalt, av bland annat logistiska och geografiska skäl, ta kortast tid
att förstärka med flygstridskrafter. För marinstridskrafter tar det längre tid och längst
tid med arméstridskrafter. Det är rimligt, men det borde då innebära ökade krav på att
kunna ta emot amerikanska förband i svenska hamnar.
Med den logiken borde även ett väpnat angrepp mot vårt land äga rum efter samma
tidsskala – först med flyg och sjöstridskrafter och därefter arméstridskrafter. Men i hela
propositionstexten synes uttrycket ”att möta väpnat angrepp” vara synonymt med att
angriparen omedelbart påbörjar markstridsoperationer inom landet. Det är orimligt!
Varför skulle angriparen riskera att bli indragen i långvariga markstridsoperationer när
syftet med operationen kan uppnås med andra medel, till exempel med långräckviddig
bekämpning av kritisk militär och civil infrastruktur som hamnar. Dessutom kan det ske
genom påverkansoperationer för att störa beslutsfattande och folkviljan att försvara
landet? En möjlighet att snabbt påverka folkviljan är ett angrepp på sjövägarna.
Försvarsberedningen skrev i Värnkraft att med begränsade resurser måste behovet av
sjöfartsskydd operativt balanseras mot förmågan att kunna möta väpnat angrepp och

därmed den sammantagna krigsavhållande förmågan i totalförsvaret. För att i en
strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs en väsentlig
utökning av marinstridskrafterna. Beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelser
västerut måste ses i ett internationellt perspektiv.
Den sista meningen är självklar, men framstår ändå som orealistiskt i förhållande till hur
våra nära grannländer uttalat prioriterar sina knappa marina resurser. Sverige är en del
av ett större sammanhang. Våra grannars försvar och försörjning är i hög grad beroende
av oss, liksom vår säkerhet är också är beroende av dem. För att detta ska fungera och
för att uppfylla våra internationella utfästelser ställs höga krav på svensk förmåga att
skydda sjöfarten – till, inom och från Sverige; liksom till och från våra grannländer.
Beredningen har inte lyckats att tränga in i problematiken i och kring Västerhavet och
inte heller förstått att öppna sjövägar och hamnar är ett strategiskt mål (nämligen att
överleva som nation) – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen för alla andra
militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå. I korthet; utan öppna sjövägar och
hamnar skapas varken försvarsvilja, motståndskraft eller värnkraft. Det finns heller inget
motsatsförhållande mellan militär förmåga under Grå Zon och förmåga under Väpnat
Angrepp.
Här borde det kommande försvarsbeslutet i stället fokusera på beredningens slutsats
För att i en strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs en
väsentlig utökning av marinstridskrafterna.
Försvarsbeslutet har istället fokuserat på att stärka armén. Det behövs, men inför nästa
försvarsbeslut så måste akademien tydligare försöka förklara vårt lands totala beroende
av en fungerande sjöfart på våra hamnar kusten runt. Här måste ledamöterna hjälpas åt
att fortsätta att argumentera för sjöförsvarets behov av nya resurser.
Styrelsens arbete under en följd av år med att skapa ett intresseväckande program har
tyvärr inte gett den önskade effekten med mer aktiva ledamöter såväl vid våra
sammanträden som viljan och förmågan att utnyttja akademien som en plattform för
att argumentera för våra frågor.
Akademiens fokus har som bekant under de senaste åren har varit att informera om
samhällets sårbarhet för störningar i de viktiga sjötransporterna. Vi har gjort det med
vår kunskap om att antalet marinstridskrafter med dessas unika förmåga att verka över
hela konfliktskalan är allt för fåtaliga. För få för att kunna upprätthålla den territoriella
integriteten till sjöss, för få för att kunna kontrollera och förneka en annan aktör
kontrollen över våra sjöleder, för få för att kunna genomföra sjöfartsskydd samt för få
att till sjöss kunna möta ett väpnat angrepp. Så få att en marinoperativ chef i kris och
krig måste välja mellan att uppträda i Östersjön eller i Västerhavet. Både och är inte
möjligt!
Tyvärr har våra ansträngningar ännu inte lett till något genombrott i beslutsfattarnas
förståelse för att öppna sjövägar och hamnar är ett strategiskt mål. Akademiens

bedömning är därför att vi måste öka våra ansträngningar under de kommande åren och
sätta målet att nästa försvarsberedning ska bli medveten om de strategiska fakta som
borde ligga till grund vid uppbyggnaden av vårt lands försvar.
Totalt har akademiens olika aktiviteter, ordinarie sammanträden och seminarier, under
året bara mönstrat 204 personer vilket är en kraftig men förståelig nedgång, i jämförelse
med de föregående tio åren (2019 – 548, 2018 – 498, 2017 – 705, 2016 – 556, 2015 623, 2014 - 823, 2013 - 780, 2012 - 660, 2011 - 433 samt 2010 - 900).
Orsaken till nedgången är naturligtvis Corona pandemin och de inställda
sammanträdena, inga seminarier samt den inställda marinkonferensen. Men styrelsen
konstaterar att möjligheten att följa våra sammanträden via nätet borde ha lett till ett
högre deltagarantal.
Deltagandet vid våra aktiviteter fördelar sig under året enligt nedan:
Datum

Plats

2019-11-27
2020-01-20
2020-02-19
2020-03-18
2020-04-22
2020-05-12
2020-05-13
2020-08-19
2020-09-23
2020-10-14
2020-10-22
2020-11-16
Totalt

Stockholm
Karlskrona
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm marinkonferens
Göteborg
Karlskrona fysiskt och digitalt sammanträde
Stockholm fysiskt och digitalt sammanträde
Göteborg
Stockholm
Göteborg (Stockholm) Högtidssammanträde

Antal
deltagare
Inställt
33
44
Inställt
Inställt
Inställt
Inställt
36
39
31
21
Inställt
204

Det är oftast samma trogna ledamöter som deltar vid våra sammanträden. Ett ökat
deltagande av fler ledamöter skulle bland annat leda till att vidga diskussionerna, öka
kunskaperna hos ledamöterna samt öka akademiens relevans. Påverkansmöjligheterna
skulle öka med mer aktiva ledamöter. ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”
betyder i denna kontext att alla ledamöter kan bidra till att skriva artiklar eller att uttala
sig i andra media för att föra fram KÖMS uppfattning i frågor om sjöfart och sjöförsvar.
Inträdesanföranden
Varje nyinvald ledamot ska hålla ett inträdesanförande. Det ska bestå av ledamotens
egna synpunkter, idéer, förslag och värderingar och inte utgöras av den allmänna
(fastställda) uppfattningen inom dennes verksamhetsområde, myndighet eller företag.
De mest intressanta och inspirerande inläggen är de där ledamoten sticker ut hakan
något och ger sin egen syn på det valda ämnet. Det är också naturligt att huvudtemat
för flertalet av ledamöternas tal och skriftliga arbeten har behandlat Sveriges och

Europas marina förhållanden, Sveriges marina och maritima förmåga och utvecklingen
av den senare.
Under verksamhetsåret har samtliga nyinvalda ledamöter utom en genomfört sina
inträdesanföranden. Årets nio inträdesanföranden har behandlat ett brett spektrum av
områden;
Ledamoten Andreas Nilsson talade under rubriken ”Bibliotekarie i den militära
professionen
och
Kungl.
Örlogsmannasällskapet
som
värdeskapare
i
officersutbildningen”. På ett elegant sätt knöt ledamoten ihop hur ledamöternas
handlingar under de gångna 250 åren lever vidare genom vårt bibliotek och hur de i
modern tid belyser mötet mellan civil kompetens som stöd för kärnkompetensen och
den militära professionen.
Ledamoten Patrik Gardesten talade under rubriken ”Framtidens marin kräver en stärkt
amfibisk ledningsförmåga”. Ledamoten beskrev utifrån några historiska exempel kraven
på ledningsmetoder och militärt ledarskap i den nu planerade större amfibieförbandsorganisationen.
Ledamoten Roger Berg talade under rubriken ”Behovet av svensk undervattensteknisk
forskning”. Ledamoten talade om att undervattensförmågan är ett väsentligt nationellt
säkerhetsintresse. Han nämnde vikten av en obruten innovationskedja genom ett
nationellt sammanhållet forskningsprogram och hur undervattenstekniken kan lösa
dagens och morgondagens samhällsutmaningar.
Ledamoten Daniel Pettersson talade under rubriken ”Skyddet av sjöfarten - en nationell
angelägenhet”. Ledamoten beskrev väl att sjöfartsskyddet är otillräckligt. Det är framför
allt begränsningarna i förmågan till eskortering fritt till sjöss som utgör hinder för att
Sverige idag ska kunna lösa uppgiften sjöfartsskydd med nationella resurser.
Begränsningarna är av sådan karaktär att Sverige även saknar förutsättningar att
effektivt kunna bidra till gemensamma internationella ansträngningar för att lösa den
uppgiften.
Ledamoten Anders Hermansson talade under rubriken ”Väl fungerande sjötransporter
avgörande för Sveriges förmåga att möta kriser och konflikter – möjliga åtgärder för en
stärkt handelsflotta”. Ledamoten som dagligen arbetar med sjöfartsfrågor redovisade
att vårt land blir allt mindre självförsörjande varför tillgången till sjötransporter blir ännu
viktigare. Att en helhetssyn måste prägla åtgärderna för att stärka sjöfartssektorn.
Denna helhetssyn innehåller åtgärder som aktiv transportpolitik och en riktad
näringspolitik med bland annat ny tonnageskatt för en konkurrenskraftig svensk
handelsflotta.
Ledamoten Johan Linders talade under rubriken "Militärläkaren, medicinalofficer eller
värnpliktig kliniker; samt nödvändigheten av Medicinalkårens återuppståndelse".
Ledamoten förklarade vikten av krigsförbandens behov av medicinal kompetens. En
läkare kan inte ikläda sig rollen som den som både ska stödja chefen att upprätthålla

förbandets stridsvärde och att ägna sig åt daglig sjukvård. De som ska verka i staber bör
vara medicinalofficerare medan värnpliktiga ska hantera soldatens eller sjömannens
dagliga sjukvårdsbehov. Ledamoten förklarade tydligt varför dagens principer för att
rekrytera läkare till utlandsmissioner är fel samt avslutade med att föreslå att
medicinalkåren återuppstår.
Ledamoten Mattias Svedin talade under rubriken ”Förbandens beroende av externt stöd
- det är som det är, men är det så vi vill ha det?” Ledamoten beskrev hur logistikstödet
till förbanden gång på gång har utretts men att det fortfarande råder otydlighet.
Ledamoten ansåg att det största problemet är att organisationen är så ologisk att den
operativa ledningen av Försvarsmakten har svårt att veta vilka förband som har vilka
uppgifter, vilket kan innebära att rätt order ges ut men att den ges till fel förband!
Ledamoten Juhapekka Rautava talade via länk från Finland under rubriken ”Sjöofficersutbildningen i Finland under 240 år”. Anförandet var del ett av två delar. Ledamoten som
är chef för den finska sjökrigsskolan beskrev de finska ambitionerna under den svenska
och ryska tiden att skapa en duglig sjöofficerkår i de speciella militärgeografiska
förhållanden som råder i de finska farvattnen.
Ledamoten Fredrik Herlitz talade under rubriken ”Sjöfartsskydd - de sista sjömilen. Hur
kan Marinen skydda vår strategiska import in till kajen?” Ledamoten beskrev hur
strategiskt viktig västkusten är för Sverige och marinen. Marinens resurser är alltför
begränsade för att kunna operera på både ost- och västkusten. Hårda prioriteringar
krävs men även att förband avdelas för uppgifterna. Nuvarande förband och förmågor
bör slås samman i nya förbandsstrukturer. På sikt tillförda förband bör införas i en
uppgiftsorienterad struktur och tillsvidare kan amfibieregementet vara en lämplig
produktionsplats för kommande förband.
Det sista anförandet av de invalda under 2019, genomfördes den 25 november när
ledamoten John Timerdal talade under rubriken ”Örlogsfartygsprojektering med
framgång – några påståenden”. Vid sammanträdet framförde ledamoten Juhapekka
Rautava del två av sitt inträdesanförande ”Sjöofficersutbildningen i Finland under 240
år”.
Tidskrift i Sjöväsendet
Ledamoten Lars Wedin är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet. Hedersledamoten Thomas
Engevall är formgivare. Ledamoten Per Edling har varit ansvarig utgivare. Tidskriften har
under 2020 utkommit med fem nummer. TiS utgör tillsammans med akademiens
sammanträden och seminarier de främsta medlen för att föra ut akademiens budskap
och stimulera till en öppen debatt i marina frågor. I syfte att underlätta spridningen av
de i TiS införda artiklarna, tas sedan 2009 alla artiklar fram i form av så
kallade ”Elektroniska särtryck” (artiklar i PDF-format), som bland annat delges
respektive författare för fortsatt spridning. På akademiens hemsida läggs successivt alla
nummer ut.

Den genomsnittliga utgåvan av TiS har under 2020 varit 750 exemplar per nummer,
vilket inkluderar ledamöter, prenumeranter samt så kallade friexemplar till
artikelförfattare, sista årskursens kadetter, media och beslutsfattare i Försvarsmakten,
Regering, Riksdag och Regeringskansliet.
Under 2020 har TiS fortsatt att generera ett nettotillskott till KÖMS ekonomi.
Överskottet i år blev 103 630 kronor (föregående år 68 236 kr).
TiS intäkter har bestått av bidrag från Försvarsmakten om 91 000 kronor, annonsintäkter
om 184 487 kronor och prenumerationsintäkter om 45 890 kronor. Sammantaget
uppgår intäkterna till 321 377 kronor.
TiS utgifter har bestått av arvoden till redaktör, grafisk formgivare och ansvarig utgivare,
tryckning och distribution samt bankkostnader. Sammantaget uppgår utgifterna till 217
746 kronor.
Biblioteket
Fakta och boklig kunskap är samlad i KÖMS bibliotek i Karlskrona. Utvecklingen mot ett
renodlat forskningsbibliotek har fortsatt under ledning av akademiens utsedde
bibliotekarie, ledamoten Håkan Lindberg. Bibliotekarien biträds av bibliotekarien med
ansvar för samlingarna, ledamoten Andreas Nilsson, med magisterexamen i biblioteksoch informationsvetenskap samt som projektanställd Tom Ohlsson, före detta
utställningschef vid Marinmuseum.
Genom att alla våra böcker numera är tillgängliga via LIBRIS, så har antalet kontakter
med forskare samt universitet och högskolor i olika forskningsfrågor ökat markant och
kräver nu en betydande arbetsinsats. På grund av pandemin har mängden fysiska
forskarbesök på biblioteket varit färre än vanligt.
Akademiens bildarkiv med över 100 000 fotografier är sedan några år deponerat hos
Krigsarkivet och därmed fritt tillgängligt för forskning. Krigsarkivet sköter idag
kostnadsfritt all verksamhet förknippad med bildarkivet.
Biblioteket är viktigt men också en kostsam verksamhet för akademien.
Biblioteksarbetet har kunnat genomföras med ett nytt mycket generöst stöd från Jacob
Wallenbergs Stiftelse – Särskilda Fonden. Akademien uttrycker sitt varma tack för detta
ovärderliga stöd till bibliotekets verksamhet.
Under året har akademiens förråd i kasern Najaden utrymts och därstädes varande delar
av samlingen finns nu nedpackade i avvaktan på ny förvaringslösning.
Arbetet med att digitalisera kartor, sjökort och handskrifter fortsätter och skall vara klart
2023.
Inför det kommande 300-årsjubileet av F.H. af Chapmans födelse har biblioteket
levererat en artikel till Marinmuseums bok om den store skeppskonstruktören. Vidare

pågår förberedelser för att tillgängliggöra bibliotekets ritningar producerade av F.H. af
Chapman på KÖMS hemsida.

PROJEKTVERKSAMHET
Inventering och kopiering av konstverk
Styrelsen tog under 2014 initiativ till en inventering av de samlingar som KÖMS bibliotek
äger, såväl de verk och den konst som finns i biblioteket, på Sjöofficersmässen i
Karlskrona inom Marinbasen eller i andra lokaler i Karlskrona och Stockholm. Denna
inventering, föredömligt utförd av Tom Ohlsson, har visat att konsten till delar inte kan
härledas. Det rörde sig initialt om drygt 50 konstverk, eller ca 1/3 av totalen. I juni 2018
avslutades projektet varvid antalet saknade verk nu uppgår till 27.
Vår inledande bedömning kring de saknade verken, är att de inte förkommit utan
snarare finns på platser och i lokaler som vi i dagsläget inte känner till. Vi fortsätter att
aktivt söka efter den konst som ännu inte har kunnat lokaliseras. Planen är att följa
resultatet av marinbasens planerade inventering, då vi är övertygade om att ett antal av
våra verk finns inom marinbasens lokaler.
Samtidigt har den digitala kopieringen av ett antal av akademiens konstverk fortsatt.
Syftet har varit att där det är möjligt, ersätta original i KÖMS konstsamling med digitala
kopior och genom åtgärden minska tidens påverkan och risken för stöld.
Originalen förvaras nu i arkivlådor i Kungl. Örlogsmannasällskapets arkiv och har med de
nu genomförda åtgärderna i praktisk mening förvandlats från att betraktas
som ”konstverk” till att bli ett värdefullt arkivmaterial. Varje original förses med ett
arkivbeständigt skyddsomslag. Hur originalen skall sorteras kommer att diskuteras med
bibliotekarien så att den fysiska förvaringen samordnas med registreringen i LIBRIS.
De originalbilder, oljemålningar och gipsmedaljonger som finns på Sjöofficersmässen i
Karlskrona har hittills inte berörts av arbetet.
Af Chapman projektet
Af Chapman projektet avslutades under 2020 med syfte att sammanställa och
organisera allt material vi äger om F.H. af Chapman, denne gigant i svensk marin historia.
Materialet kommer inom kort att läggas upp på akademiens hemsida.
Digitaliseringsprojektet
Vår ansökan hösten 2018 till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gav utdelning med 292 000
kronor för att under tre år digitalisera våra sjökort. Detta arbete har påbörjats.
Jubileumsfirandet KÖMS 250 år
Detta projekt är omfattande och syftar till att högtidlighålla minnet av Kungl.
Örlogsmannasällskapets bildande 1771 och beskriva akademiens verksamhet över 250

år. Projektet leds under styrelsen av projektledaren ledamoten Per-Anders Emilson.
Styrelsen har satt upp följande mål för jubileumsfirandet;
•

Att synliggöra Kungl. Örlogsmannasällskapet som den Marina akademien genom att
sprida information om akademiens verksamhet och därmed aktivt verka för
utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.

•

Att bidra till att profilera akademien som en aktiv tvärvetenskaplig och intellektuell
mötesplats.

•

Att sprida information och kunskap om KÖMS bibliotek, tidskrift och publikationer.

•

Att analysera det marinstrategiska dagsläget och ge en vision inför framtiden avseende
den strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö och sjöförsvar.

Jubileumsfirandet kommer för att minimera inverkan av Corona pandemin att fokuseras
till andra halvåret 2021.
Jubileumsprogrammet är under färdigställande, men redan nu kan meddelas att en
jubileumsbok kommer att produceras, ett omfattande seminarieprogram kommer att
organiseras samt att ett högtidssammanträde kommer att genomföras.

EKONOMI
Kostnaderna för genomförd verksamhet inklusive fonderna och Tidskrift i Sjöväsendet
(TiS) har uppgått till 842 963 kronor. Årets intäkter har uppgått till 1 011 285 kronor.
Bokförda inventarier redovisas till ett värde av en (1) krona. Kungl.
Örlogsmannasällskapets verksamhet uppvisar därmed ett överskott om 168 322 kronor
för räkenskapsåret 2020.
Styrelsen föreslår att 2020 års överskott uppgående till 168 322 kronor balanseras i en
ny räkning.
Kungl. Örlogsmannasällskapets kärnverksamhet utgörs av akademiens sammanträden,
seminarieverksamhet, biblioteksverksamhet och utgivning av Tidskrift i Sjöväsendet
(TiS). All verksamhet utöver kärnverksamheten har i stort varit självfinansierad.
Marknadsvärdet för akademiens och fondernas värdepapper var vid årets slut 13 720
705 kronor, under året har 200 116 kr investerats i nya värdepapper och portföljen har
stigit i värde med 832 317 kronor eller 6,5 procent. Portföljen har under året gett en
avkastning om 281 316 kronor eller 2,2 procent. Det oväntade bortfallet av redan
beslutade utdelningar, ca 200 000 kr, kompenserades till del av en position i sjunkande
kurser som togs dagarna innan vårens stora kursfall. Vid positionens avslut blev
överskottet 140 317 kr. Styrelsen anser att årets resultat är tillfredställande och i linje
med den långsiktiga placeringsstrategi som styrelsen har valt för kapitalförvaltningen.
Styrelsen har genom de vidtagna åtgärderna skapat en situation där KÖMS verksamhet
har kunnat bedrivas med utvecklad ambitionsnivå med en ekonomi vilken huvudsakligen
är i balans oberoende av eventuell kapitaltillväxt.

Kapitalförvaltningen
Förvaltningen av kapitalet har inriktats mot att kombinera en god avkastning med stabil
tillväxt och låg risk. Långsiktigt har KÖMS kapital utvecklats positivt. Det är därför
styrelsens uppfattning att denna inriktning har varit fördelaktig även under 2020.
Fonderna
Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond är den äldsta och största av de fonder KÖMS
förvaltar. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick fondens kapital till 3 376 972 kronor.
Den Gynterska fonden och den Falkengréenska fonden syftar till att på sikt kunna stödja
TiS respektive biblioteket genom att delar av den årliga avkastningen i dessa fonder
avses minska beroendet av externt stöd. Fondernas sammanlagda värde uppgick vid
årsskiftet 2020/2021 till 122 064 kronor.
Marinlitteraturföreningens fond har, i enlighet med de stadgar som fastlades vid
övertagandet, använts till att premiera framstående studieresultat. Fondens kapital var
vid årsskiftet 2020/2021 1 417 413 kronor.
Akademien har tilldelat nedanstående officerare och elever akademiens
hedersomnämnande och penningbelöningar ur marinlitteraturföreningens fond för väl
genomförda tävlingsskrifter samt uppsatser vid studier vid Militärhögskolan Karlberg:
•
•
•
•
•

Kommendör Per Edling en penningbelöning om 10 000 kronor.
Analytiker Jonas Kjellén vid FOI en penningbelöning om 5 000 kronor.
Kommendörkapten Peter Thomsson vid Högre officersprogrammet 18–20 en
penningbelöning om 10 000 kronor.
Överstelöjtnant Andreas Holmberg vid Högre officersprogrammet 18–20 en
penningbelöning om 10 000 kronor.
Fänrik Erik Watsfeldt vid officersprogrammet OP SA 17–20 hedersomnämnande och en
penningbelöning om 5 000 kronor.

Dessutom har medel reserverats för att tilldela bäste kadett vid utbildningen till
specialistofficer 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond. Examen har ännu
inte kunnat genomföras med anledning av restriktionerna för publika möten.

STYRELSE
Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse under verksamhetsåret har varit:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Ledamoten Anders Grenstad
Ledamoten Bo Berg
Ledamoten Bo Rask

Ledamöter

Ledamoten Fredrik Palmquist
Ledamoten Mikael Brännvall
Ledamoten Mats Elofsson
Ledamoten Sten Göthberg

Suppleanter

Ledamoten Fredrik Hesselman
Ledamoten Jonas Hård af Segerstad
Ledamoten Håkan Nilsson
Ledamoten Niklas Granholm

Ledamoten Nils Bruzelius har tjänstgjort som kassaförvaltare. Ledamoten Lars Wedin
har tjänstgjort som redaktör. Ledamoten Per Edling har verkat som ansvarig utgivare för
Tidskrift i Sjöväsendet. Ledamoten Håkan Lindberg har tjänstgjort som bibliotekarie.
Ledamoten Jonas Hård af Segerstad har tjänstgjort som redaktör för hemsidan.
Kassaförvaltaren, bibliotekarien, och redaktören för hemsidan har varit adjungerade till
styrelsen.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden redovisas nedan.
Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter

Deltagit /antal sammanträden
Ledamoten Anders Grenstad
6/7
Ledamoten Bo Berg
4/7
Ledamoten Bo Rask
7/7
Ledamoten Fredrik Palmquist
2/7
Ledamoten Mikael Brännvall
6/7
Ledamoten Mats Elofsson
5/7
Ledamoten Sten Göthberg
7/7
Ledamoten Fredrik Hesselman
Ledamoten Jonas Hård af Segerstad
Ledamoten Håkan Nilsson
Ledamoten Niklas Granholm

4/7
6/7
3/7
7/7

Adjungerade till styrelsen
Kassaförvaltare
Ledamoten Nils Bruzelius
Redaktör
Ledamoten Lars Wedin
Bibliotekarie
Ledamoten Håkan Lindberg
Webmaster
Ledamoten Jonas Hård af Segerstad
Projektledare KÖMS 250 Ledamoten Per-Anders Emilson
Extern kommunikation
Ledamoten Mårten Granberg

2/7
0/7
1/7
6/7
4/7
7/7

Revisorer och valberedning
Kungl. Örlogsmannasällskapets revisorer har varit:
Ordinarie revisor
Ordinarie revisor

Ledamoten Sven Rudberg
Ledamoten Mårten Granberg

Auktoriserad revisor
Suppleanter

Per Magnusson, Växjö Revisionsbyrå AB
Ledamoten Pontus Krohn
Ledamoten Fredrik Norrby

Kungl. Örlogsmannasällskapets valberedning har varit:
Ledamoten Christian Allerman (sammankallande)
Ledamoten Rikard Askstedt
Ledamoten Magnus Jönsson
Ledamoten Hans Granlund (suppleant)
Kanslifunktionen
Akademiens kansli är beläget på Teatergatan 3, 1tr. i Stockholm. I kansliet förvaras
diverse böcker, reservexemplar av TiS mm. Kansliet är normalt obemannat. Kostnaderna
för kansliet utgörs av hyra och städning samt tillgång till internetanslutning.
Under året har kansliet förberetts för att under januari 2021 överta kopierings- och
distributionsfunktionen från Karlskrona. En ny dator och router har anskaffats för
förbättrad internetanslutning. Vidare har en bättre kamera anskaffats för att öka
kvalitén i de digitala sammanträdena.
Under året har Måns Palmquist tjänstgjort som kanslichef i Stockholm som stöd till
sekreteraren.

BELÖNINGAR
Medaljer
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Sten Göthberg akademiens medalj i guld. För
att han 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.
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
främste i fråga om allmän duglighet och gott kamratskap.
På grund av Corona pandemin har medaljutdelningen genomförts vid respektive
förband.
Akademien har i år efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att
akademiens medalj ska tilldelas följande gruppbefäl, soldater och sjömän:
• Marinstaben - Korpral Joel Jerrhag
• 1.ubflj - Furir David Kjellberg
• 3.sjöstriflj - Korpral Philip Berzelius
• 4.sjöstriflj - Korpral Daniel Winberg
• 1. Amfibieregementet - Furir Olle Merkel
• Marinbasen - Korpral Kevin Helin
• SSS - Menig 2.klass Gustaf Wykman
Hedersomnämnanden och penningbelöningar
Akademien har utöver tidigare nämnda medalj i guld till ledamoten Sten Göthberg
tilldelat nedanstående officerare och elever akademiens hedersomnämnande och
penningbelöningar ur marinlitteraturföreningens fond för väl genomförda
tävlingsskrifter samt uppsatser vid studier vid Militärhögskolan Karlberg:
Kommendör Per Edling hedersomnämnande och en penningbelöning om 10 000 kronor
ur Marinlitteraturföreningens fond för hans tävlingsskrift ”Svensk sjöstyrkeledning –
lägesbestämning och förslag till vägval”.
Analytiker Jonas Kjellén vid FOI hedersomnämnande och en penningbelöning om 5 000
kronor Marinlitteraturföreningens fond för hans tävlingsskrift Rysslands högsjöförmåga
– utsikter mot 2027.
Kommendörkapten 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”.
Överstelöjtnant 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”.
Fänrik 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”.

Löjtnant Erik Mogensen och fänrik Patric Martinsson hedersomnämnande för deras
tävlingsskrift för yngre officerare ”Varför behöver Sverige en stark marin? Och vad
behövs”? Tävlingsskriften bedömdes av en särskild grupp och motiveras inte nedan.
Dessutom kommer bäste kadett vid utbildningen till specialistofficer att tilldelas 10 000
kronor ur Marinlitteraturföreningens fond. Examen har inte kunnat genomföras med
anledning av restriktionerna för publika möten.
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.
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 behovet av 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 Watsfeldt 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
ska belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära och
sjömilitära händelser.

LEDAMÖTER
Följande ledamöter har avlidit under verksamhetsåret;
Ordinarie ledamoten Bo Rybeck
2019-12-16
Ordinarie ledamoten Kenneth Lindmark
2019-12-18
Ordinarie ledamoten Bertil Daggfeldt
2020-01-04
Ordinarie ledamoten Per Insulander
2020-01-13
Ordinarie ledamoten Bengt Forssbeck
2020-04-12
Ordinarie ledamoten Walter Wicklund
2020-04-15
Ordinarie ledamoten Torsten Lindh
2020-08-07
Ordinarie ledamoten Kjell Werner
2020-08-16
Ordinarie ledamoten Esbjörn Hillberg
2020-09-28
Följande ledamöter har valts in under året;
Ordinarie ledamöter
Konteramiral Ewa Skoog-Haslum
Kommendör Fredrik Lindén
Kommendör Per Öhrstedt
Överstelöjtnant Carl Bergq vist
Senior Fellow Patrik Oksanen
Överintendent Leif Grundberg
Kungl. Örlogsmannasällskapet består vid årsskiftet 2020 – 2021 av 353 ledamöter
varav;
Hans Majestät Konungen är akademiens förste hedersledamot
H.K.H. Prins Carl Philip är akademiens förste hedersledamot
H.R.H. Prince Philip är akademiens förste hedersledamot
Elva svenska hedersledamöter
Sexton utländska hedersledamöter
Trehundratre ordinarie ledamöter (svenska medborgare)
Tjugo korresponderande ledamöter (utländska medborgare)

Den senast invalde ledamoten är överintendent Leif Grundberg. Grundberg tilldelas i
Kungl. örlogsmannasällskapets medlemsmatrikel invalsnummer 1520 räknat från den
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Finansiella dokument räkenskapsåret
KÖMS med fonders resultaträkning 2019-12-31 - - 2020-12-31
Intäkter
Årsavgifter
Diverse bidrag och avgifter
TiS annonser
TiS prenumerationer
Statliga bidrag
Biblioteks bidrag JWS
Summa intäkter

2020
106 500
61 525
184 487
46 140
91 000
100 000
589 652

Personalkostnader
Arvoden
Sociala avgifter
Summa personalkostnader

104 500
21 802
126 302

4

97 000
21 720
118 720

Övriga kostnader
Akademisammanträden
Högtidssammanträdet
Seminarier
Tryckning av TiS
Distribution av TiS
Böcker/bokvård
Trycksaker
Arvoden
Belöningar och stipendier
Styrelsens kostnader
Resekostnader
Extern representation
Kanslikostnader
Förbrukningsmateriel
Tele och Datakommunikation
Porto
Externa föreningsmedlemskap
Övrigt
Summa övriga kostnader

35 173
0
39 235
118 635
41 336
8 692
25 010
166 775
51 000
17 924
56 469
3 085
42 735
15 221
15 777
31 049
16 200
26 901
711 221

5
6
7

41 293
119 574
62 316
94 075
35 514
28 280
18 950
131 000
35 000
24 070
78 543
1 099
41 063
10 453
30 653
35 634
12 000
41 875
841 392

Finansiella intäkter
Utdelning på värdepapper
Reavinster på värdepapper
Summa finansiella intäkter

281 316
140 317
421 633

Finansiella kostnader
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

Årets resultat

1
2

3

8
9
10
11

12
13
14

15

2019
110 500
44 595
118 225
50 141
91 000
100 000
514 461

445 136
0
445 136

5 441
5 441

4 614
4 614

168 321

-5 129

Not 1
Not 2
Not 3
Not 4

Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15

213 ledamöter har erlagt årets ledamotsavgift.
Inklusive bidrag till Gynterska och Falkengréenska fonderna samt utnyttjade
medel från RAÄ bidrag
Bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse särskilda fonden
Kassaförvaltaren 25 000 kr, bibliotekarier 20 000 kr, Redaktör 15 000 kr,
Ansvarig utgivare 10 000 kr, layout TiS 15 000 kr, postadministratören 12
000 kr. Biträdesperson 7 500 kr
Utsändning av Akademisammanträden på internet.
Högtidssammanträdet genomfördes digitalt
Inspelning och utsändning av ”Samtal om Sjöförsvaret”
Den legitimerade bibliotekarien 96 000 kr, biblioteksassistent 15 000 kr. RAÄ
projekt 55 775 kr.
Se punkten ”Penningbelöningar”.
Enklare förtäring vid styrelsesammanträden
Styrelsens resor och hotellboende
Telefon och bredband inklusive drift av KÖMS hemsida.
Folk och Försvar, Maritimt forum, Stockholms Sjögård, Världssjöfartens dag.
Medaljer, datorprogram, nyhetsbevakning mm, mm.
Varav fonderna bidragit med 114 420 kr

KÖMS med fondernas balansrapport 2019-12-31 - - 2020-12-31
Tillgångar

2019-12-31

Omsättningstillgångar
Plusgiro
Konto i SEB
Konton SHB
TAMMs konto
MLF konto
Gynterska kontot
Falkengréenska kontot
S:a Omsättningstillgångar

1 230
200 262
57 363
705
33
2 570
2 483
264 648

Anläggningstillgångar
Värdepapper
Inventarier
S:a Anläggningstillgångar

6 440 047
1
6 440 048

S:a Tillgångar

6 704 696

Not

2018-12-31

3 207
100 862
152 330
73 263
533
143
432
330 770

1

6 239 931
1
6 239 932
6 570 702

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskottsinbetalningar
Ej utnyttjade bidrag
Ständiga
ledamotsavgifter
S:a Kortfristiga skulder
Eget Kapital
Eget Kapital
Årets Resultat
S:a Eget kapital

S:a Skulder och Eget
Kapital

Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

2 000
5 010
201 320
151 750

2
3
4

-4 312
500
266 470
131 750

360 080

394 408

6 176 294
168 322
6 344 616

6 181 423
-5 129
6 176 294

6 704 696

5

6 570 702

KÖMS värdepapper hade vid årets slut ett marknadsvärde om 13 720 705 kr.
Under året har indexfonder för 40 317 kr och 400 Investor (159 800 kr) inköpts.
Kanslihyra 1. kv samt ej ännu ej utbetald premie.
Ännu ej utnyttjade medel från RAÄ
Under året har tio ledamöter betalat ständig ledamotsavgift.
Årets överskott blev 168 322 kr.

