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Protokoll vid valsammanträdet 2022-09-21 

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 21 september 2022 på Sjöhistoriska museet i 
Stockholm i närvaro av 57 ledamöter varav 15 på distans. 

Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag till en kostnad av 200 kronor för 
KÖMS ledamöter (ingen alkohol ingår). 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten 1187 Lars-
Åke Kvarning avlidit den 11 juni. Ordförande påkallade en stunds tystnad. 

§ 3 Sekreteraren föredrog sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde 
(nomineringssammanträdet 2022-08-24 i Stockholm) som med godkännande lades 
till handlingarna. 

§ 4 Ordförande orienterar om det osäkra läget i omvärlden med en ny fas i kriget i 
Ukraina i och med att Ryssland beslutat att genomföra folkomröstningar i de 
ockuperade områdena samt kalla in 300 000 reservister. I Sverige pågår arbetet att 
bilda en ny regering efter det nyligen genomförda riksdagsvalet. Slutligen 
välkomnade ordförande flottiljamiralen Anders Friis till kvällens sammanträde. 

§ 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 (omval) för en period 
om två år. 

§ 6 Valdes ordinarie ledamoten Roger Nilsson till vice ordförande (nyval) för en period 
om två år. 

§ 7 Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Per 
Edling till vetenskapsgren I (omval) samt ordinarie ledamoten Mikael Brännvall till 
vetenskapsgren II (omval). Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten 
Thomas Martinsson som suppleant i vetenskapsgren II (nyval) samt ordinarie 
ledamoten Mattias Widlund som suppleant i vetenskapsgren IV (nyval). 
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§ 8 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en period 
om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg (omval) och Mikael Magnusson 
(nyval).  

 Valdes för en period om ett år som revisorssuppleanter, de ordinarie ledamöterna 
Peter Thomson (omval) och Mikael Carleson (nyval). Meddelade ordförande på 
fråga om den auktoriserade revisorn att upphandlingen ännu inte är slutförd, men att 
ett namn föreligger. 

§ 9 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år de ordinarie 
ledamöterna Christian Allerman (omval och sammankallande), Magnus Jönsson 
(omval), Hans Granlund (nyval) samt som suppleant Niklas Wiklund (nyval) att 
utgöra valberedning under verksamhetsåret 2022 - 2023. 

§ 10 Beslut om belöningar. Beslutades att akademien tilldelar; 

Ordinarie ledamoten Bo Berg akademiens medalj i silver för mer än sex års 
ledamotskap i styrelsen. 

Ordinarie ledamoten Nils Bruzelius akademiens medalj i silver för 12 års arvoderat 
uppdrag som kassaförvaltare. 

Korresponderande ledamoten Peter Hore akademiens medalj i silver för mångåriga 
och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS). 

Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline akademiens medalj i silver för 
mångåriga och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS). 

Ordinarie ledamoten Niklas Granholm akademiens medalj i silver för att han har på 
ett förtjänstfullt sätt – under det alltjämt pågående kriget i Ukraina, såväl internt 
inom sällskapet som externt i radio, TV, vid seminarier och i allehanda tryckta och 
digitala medier – konsekvent betonat den sjömilitära och maritima dimensionen av 
konflikten. 

 Belöning av GSS 
 Orienterade ordförande 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. Förslagen är inkomna från respektive 
förband; 

• Marinstaben – avstod från att nominera i år 

• 1.ubflj - Furir Mathias Petersen 

• 3.sjöstriflj - Menig 2 Ronny Man 

• 4.sjöstriflj - Menig 2 Maja Rapp 

• 1.amfibieregementet - Menig 2. Ylwali Häggblad 

• 4.amfibieregementet – Korpral Julius Berg 

• Marinbasen – Vicekorpral Robin Arvidsson 

• SSS - Korpral Ella Lundgren 

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän 
duglighet vid respektive förband.  

 Hedersomnämnande och penningbelöningar 
Styrelsen har i år inga förslag om hedersomnämnanden eller penningbelöningar. 
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 Beslut om bokstöd 
 Styrelsen har i år inga förslag om bokstöd. 

 Sammantaget innebär de nu tagna besluten att KÖMS belastas med kostnaden för 
fem medaljer i silver och sju medaljer i brons. 

§11 Orienterade ordförande om att utskicket av röstsedlar tyvärr försenats och att 
ledamöterna därmed inte har fått den tid (tre veckor före valsammanträdet) att 
genomföra sitt val som föreskrivs i stadgarna § 6 tillämpningsföreskrift 5. 
Ordförande beklagade förhållandet och meddelade att samtliga poströster som 
inkommer efter valsammanträdet kommer att räknas och slutligt resultat meddelas 
onsdagen den 28 september genom meddelande till ledamöterna. 

 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av inkomna 
och räknade poströster. Resultatet av ballotteringen redovisades för ledamöterna. 
Efter räknandet av sent inkomna poströster konstateras Invalda i angiven ordning 
som ordinarie ledamöter; docenten vid FOI Gudrun Persson, ÖB försvarspolitiske 
rådgivare Annicka Nordgren Christensen, VD Göteborgs hamn Elvir Dzanic samt 
kommendörkapten (ming) Therese Tärnholm. 

 Meddelas på förekommen anledning att det är styrelsen som publicerar de nyss tagna 
besluten om inval. 

§ 12 Förrättades inval av nya ledamöter genom enhälligt beslut av de närvarande 
ledamöterna och redovisning av inkomna och räknade poströster. Invaldes som 
korresponderande ledamot Commander RN Michael Ellis (ret). 

 Meddelas på förekommen anledning att det är styrelsen som publicerar de nyss tagna 
besluten om inval. 

§ 13 Höll korresponderande ledamoten Anders Friis inträdesanförande. Följde livlig och 
engagerad frågestund. 

§ 14 Genomförde vetenskapsgren I det andra seminariet i serien om innebörden och 
konsekvenserna av en svensk marin i Nato. Följde livlig och engagerad frågestund 
där Anders Friis närvaro innebar att flera oklarheter kunde rätas ut. 

§ 15 Övriga frågor. Inga frågor framfördes. 

§ 16 Meddelade ordförande att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 12 
oktober. Det skulle ha genomförts i Göteborg ombord i s/s Marieholm som ett öppet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar och orientering i aktuellt ämne vsg II. 

 På grund av att flera andra aktiviteter samtidigt genomförs i Göteborg bedömer 
styrelsen att deltagande kommer att bli lågt. Ordförande har efter samråd med några 
ledamöter beslutat att sammanträdet genomförs som ett distansmöte från Stockholm. 

 Meddelade mötessekreteraren att Kungl. Örlogsmannasällskapets 251.a 
Högtidssammanträde äger rum i Sparresalen Ö. Prinsgatan 4, Karlskrona tisdagen 
den 15 november. Öppet sammanträde. 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 
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anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöofficersmässen 
Amiralitetstorget 7. Kallelsen kommer ut i närtid. 

§ 17 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

 

Vid protokollet; 

 

 
 
Bo Rask 
Mötessekreterare 

 

 

 


