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Protokoll vid valsammanträdet 2021-09-21
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 september 2021 med början klockan 1730 i
Sjöfartshuset Skeppsbron 10 i Stockholm i närvaro av 35 fysiskt närvarande ledamöter samt
15 ledamöter via digital uppkoppling.
Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på till en kostnad av 200 kronor (förrätt,
huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.
Ärenden:
§1

Förklarades sammanträdet för öppnat. Förklarade ordförande hur glad han var att
äntligen få träffa ledamöterna igen efter långa månader med Corona restriktioner.

§2

Meddelades att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit.

§3

Sekreteraren föredrog sammanträdesprotokollet från det föregående sammanträde
(nomineringssammanträdet 2021-08-18 i Stockholm) som med godkännande lades till
handlingarna.

§4

Ordförande orienterade om de kommande jubileeumsaktiviteterna samt vikten av att
tidigt anmäla sig till Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag.
Vidare orienterade ordförande om att styrelsen har beslutat att tillsätta ett antal
kommittéer för att stödja den nye sekreteraren i sitt arbete. Dessa kommittéer är för
närvarande och nya kan tillkomma när arbetsformerna klarnar;
o
o
o
o
o
o
o

invalskommitté
programkommitté
omfördelning av vissa uppgifter till klubbmästarna
uppföljning av avlidna ledamöter
belöningskommitté
remisskommitté
bedömningskommitté uppsatser och tävlingsskrifter

Orienterade sekreteraren att Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl.
Krigsvetenskapsakademien tillsammans kommer att göra ett program under hovets
jubileumsår 2023.
•
•
•
•
•
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Riksmarskalken har föreslagit att de kungliga akademierna tillsammans ska bidra till att
skapa ett program där inriktningen för jubileumsåret föreslås vara:
o Att uppmärksamma och hedra H.M. Konungens 50 år på tronen.
o Att tillsammans med Riksdag och Regering uppmärksamma 500 år sedan
Gustav Vasa valdes till kung och nationalstaten Sveriges födelse.
§5

Överlämnade ordförande ordet till valberedningens ordförande Christian Allerman som
strukturerat lotsade ledamöterna genom de olika valen.
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.

§7

Valdes ordinarie ledamoten Anders Johnsson till sekreterare (nyval) för en period om
två år.

§8

Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Fredrik
Hesselman som suppleant till vetenskapsgren I (omval), för en period om två år
ordinarie ledamoten Kenneth Raun som ledamot till vetenskapsgren III (nyval), för en
period om två år ordinarie ledamoten Patrik Selling som suppleant till vetenskapsgren
III (nyval) och som ledamot till vetenskapsgren IV Niklas Granholm (omval).

§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 (omval). Valdes för en period om ett år som revisorssuppleanter, de ordinarie
ledamöterna Pontus Krohn (omval) och Peter Thomsson (nyval).

§ 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 2021 - 2022.
§ 11 Beslut om belöningar.
Beslutades att akademien ska tilldela sekreteraren ordinarie ledamoten Bo Rask
akademiens medalj i guld för hans gedigna arbete som sekreterare. Styrelsen har även
beslutat att kalla Bo Rask som akademiens hedersledamot. (anmärkning Bo Rask har
inte deltagit i beredningen eller beslutet i detta ärende).
Motivering:
Ordinarie ledamoten Bo Rask har varit akademiens sekreterare sedan november 2008.
Bo Rask har med stort engagemang samt med känsla för stil och kvalité i detaljerna
drivit arbetet som sekreterare. Tidigare, under åren 1997 - 2003 var Bo Rask
styrelseledamot. För denna långa gärning är akademien Bo Rask ett stort tack skyldig.

Kungl. Örlogsmannasällskapet

2021-09-23

Sid 3

Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Lars Wedin akademiens
medalj i guld för hans gedigna redaktörskap.
Motivering:
Ordinarie ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kommendör (PA) Lars Wedin
har under fem år (2016–2021) varit redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet – Kungl.
Örlogsmannasällskapets viktigaste kommunikationskanal utåt. Under hans tid som
redaktör har TiS utvecklats mycket positivt. Under Lars Wedins kompetenta och vänliga
redaktörskap har tidskriftens artiklar hållits på en konsistent hög nivå. Flera artiklar
håller mycket hög kvalité och antalet sidor har ökat. Detta visas bland annat av att
antalet prenumeranter har ökat från år till år, ett tydligt bevis för den höga kvalitetsnivå
på tidskriften som ledamoten Wedins goda omdöme har bidragit till.
Lars Wedin har därutöver under flera årtionden levererat strategiska analyser på mycket
högkvalitativ nivå. Ett omfattande författarskap med ett tiotal böcker, skrivna enskilt
och tillsammans med andra samt en lång rad artiklar, har blivit resultatet. Förutom de
böcker som skrivits direkt för en svensk publik, har ledamoten Wedin även publicerat
ett flertal verk på franska och engelska. Han har också översatts till portugisiska för den
brasilianska marinens räkning.
Ledamoten Wedin har också ett flertal artiklar rörande sjötaktik, havsrätt och
marinstrategi som genom åren publicerats i Tidskrift i Sjöväsendet.
Det marinstrategiska området omfattar publikationerna bland annat en biografi över
Amiral Castex och dennes bidrag till marinstrategisk utveckling. Maritime Strategies for
the XXI Century. The Contribution by Admiral Castex, utgiven i Paris 2016. Lars
Wedins senaste publikation, författad tillsammans med Ordinarie ledamoten
Konteramiral Odd Werin (PA), Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa.
Marin strategi 2030, utgiven 2020, tar sig an de stora utmaningar som svenskt
sjöförsvar och det vidare sjöväsendet står inför.
På det övergripande strategiska fältet området ska särskilt nämnas ”Marianne och
Athena. Franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag”, som utkom 2007 och på
franska 2012, samt ”From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia”, utgiven
2019.
För denna långa gärning är akademien Lars Wedin ett stort tack skyldig.
Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson
akademiens medalj i guld för hans arbete som projektledare för projektet KÖMS 250 år.
Motivering:
Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson har på ett förtjänstfullt sätt drivit projektet
KÖMS 250 år. Emilson har på ett mycket engagerat sätt med god förståelse för de
minsta detaljerna levererat såväl goda idéer som väl genomarbetade beslutsunderlag till
styrelsen. Beslutsunderlagen har levererats i god tid för styrelsens tidskritiska beslut.
Emilson har även med framgång kontaktat potentiella finansiärer till de olika
delprojekten vilka sammantaget har lett till betydande förstärkning av projektets budget.
Emilson har under hela projektet arbetat med en tydlig känsla för den stil och anda som
bör känneteckna ett akademievenemang av denna typ.
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Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Andreas Hansson
akademiens medalj i silver för att komponerat KÖMS jubileums marsch ”Med förstånd
och styrka”.
Motivering:
Ordinarie ledamoten Andreas Hanson har på kort tid med framgång komponerat en
jubileumsmarsch med titeln – med förstånd och styrka - som ska uruppföras i samband
med årets högtidssammanträde. Andreas Hansson har även varit initiativtagare till,
skapat programmet och genomfört musikseminariet Flottans musik – en Marin
Kulturbärare. Med detta seminarium har han satt ljuset på musiken som är en viktig del
av det marina kulturarvet.
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
Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar anda. Förslag är inkomna från respektive
förband.
•

Marinstaben – Korpral Hanna Håkansson

•

1.ubflj - Furir Tobias Johansson

•

3.sjöstriflj - Menig 2 Emil Svensson

•

4.sjöstriflj - Menig 2 Clara Berg

•

1.amfibieregementet - Korpral Anna Brelin

•

Marinbasen - Furir Erik Eriksson

•

SSS - Korpral Fredric Oxelgren

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän duglighet
vid respektive förband.
Hedersomnämnande och penningbelöningar
Beslutades att akademien ska tilldela eleven vid Militärhögskolan OP Emil Ankerst
akademiens hedersomdöme och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för
hans uppsats ”Militär – Privat outsourcing i Gråzonen: En Kartläggning av
Gråzonsproblematik kring nyttjande av privata rederier för sjöburen transportlogistik
inom Försvarsmakten”. Vidare ska Emil Ankerst bjudas till Högtidssammanträdet för
att få ta emot belöningen.
Penningbelöningar
Orienteras valsammanträdet om att beslutet vid 2015 års valsammanträde fullföljs
genom att årligen tilldela en penningbelöning om 10 000 kronor för goda studieresultat
till den av kursledningen utsedde som främste specialistofficerskadetten. Utdelning sker
vid specialistofficersexamen i december.
Beslut om bokstöd
Beslutades att akademien ska stödja bokprojekt ”I Fred och Örlog – svensk och engelsk
sjömakt genom seklerna” med 40 000 kronor. KÖMS har mottagit tre ansökningar om
stöd till bokutgivning. Av dessa bedöms bokprojektet ”I Fred och Örlog – svensk och
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engelsk sjömakt genom seklerna” vara det som har störst betydelse för KÖMS om
akademi.
Förslagen till beslut enligt ovan innebär sammantaget att KÖMS ekonomi och fonder
under året ska belastas med 60 000 kronor, tre (3) guldmedaljer, en (1) silvermedalj och
sex (6) bronsmedaljer.
§ 12 Beslutades med acklamation att kalla den norske marinchefen konteramiral Rune
Andersen som hedersledamot i akademien.
Beslutades med acklamation att kalla den ordinarie ledamoten Jacob Wallenberg 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; kommendör
Jonas Källestedt, kommendör Fredrik Peedu, kommendörkapten John Theander, överste
Anders Åkermark, kommendörkapten Patrik Mattsson samt örlogskapten Jonas
Kindgren
Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som publicerar de
nyss tagna besluten om inval.
§ 14 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av inkomna och
räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som korresponderande ledamöter;
kommandør Anders Friis (Danmark) och Dr. Sebastian Bruns (Tyskland).
Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som publicerar de
nyss tagna besluten om inval.
§ 15 Höll ordinarie ledamoten Carl Bergqvist inträdesanförande under rubriken – ”Ett
svenskt A2/AD- koncept – en möjlighet genom ökad samordning”? Följde lång och
engagerad frågestund.
§ 16 Inga övriga frågor framfördes.
§ 17 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 30
september 2021 i Karlskrona. Sammanträdet ingår i programmet för KÖMS 250 år.
Ordinarie sammanträde med stadgeenliga förhandlingar samt biblioteks seminarium
under dagen på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7.
Det därpå följande ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 oktober 2021 i Göteborg
ingår även det i programmet för KÖMS 250 år. Ordinarie sammanträde med
stadgeenliga förhandlingar samt sjöfartsseminarium under dagen enligt särskilt
heldagsprogram.
Samt att årets högtidssammanträde (det 250.e) genomförs i Stockholm på Musikaliska
med måndagen den 15 november 2021 i Stockholm, kl. 16.40. Öppet sammanträde.
Program: 16.00–16.30 Mottagning, klockan 16.40–18.30 Högtidssammanträde med
redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter,
presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på
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Grand Hotel i Stockholm som inleds klockan 19.30. Det är möjligt att redan nu besvara
den utsända kallelsen och anmäla deltagande.
§ 18 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare

