Mötesanteckningar från sammanträde i Kungl Krigsvetenskapsakademien, avd IV,
2015-03-11

§ 1 Hälsade ordföranden, Jan-Erik Lövgren, de närvarande välkomna samt öppnade
sammanträdet. Deltagare enl bil 1 (bilagt originalanteckningarna).
§ 2 Allmän information. Redovisade ordföranden att planeringsdag genomförts inom ramen
för presidiets arbete. Konstaterades att närvarofrekvensen vid föregående sammanträde i
avdelningen varit mycket lågt samt att någon kallelse ej distribuerats till ledamöterna. Kallelse
till sammanträdet var dessutom riktat till samtliga medlemmar inom Akademien, men av
någon anledning kom denna ej att distribueras, se även nedan § 6.
§ 3 Lägesredovisning avseende projektet KV 21 (Krigsvetenskap i det 21:a århundradet).
I dagsläget har 3 MSEK influtit i bidrag till projektet, vilket säkerställer att arbetet kan
fortsätta i högre utsträckning än hittills.
Inom projektet finns en teknikgrupp som leds av ledamoten Mats Olofsson, och det är
önskvärt att representanter ur Avd IV deltar och lämnar synpunkter under arbetets gång.
Utskick av underlag kommer att ske elektroniskt till de ledamöter vilka har anmält en epostadress. Ledamoten Lennart Axelsson från Avd IV ingår i teknikgruppen.
Avdelningens ledamot Martin Rantzer deltar i den grupp vilken studerar civila hot.
§ 4 Prioritering av kandidater för inval. Valberedningens representant Thomas Engevall
redovisade det arbete som valberedningen genomfört inför stundande val av nya ledamöter.
Beslutade avdelningen enhälligt i enlighet med valberedningens förslag, samt kommer
ordföranden att till presidiet föreslå att enbart den kandidat som åsatts prioritet 1 kommer att
föreläggas hela Akademien vid tidpunkten då val ska förrättas.
Vid kommande sammanträde i avdelningen ska bland annat val av valberedning ske. Vid det
tillfället behöver ny- och fyllnadsval ske av två ordinarie representanter, samt nyval av två
suppleanter. Ordföranden framförde önskemål till de närvarande ledamöterna att innan
kommande möte till honom inkomma med förslag.
§ 5 Ev förberedelser inför kvällens redovisningar.
Avd IV har ansvaret för den öppna delen av kvällens program, varvid FMV GD Lena Erixon
kommer att hålla ett anförande, ledamoten Bo Janzon redovisa avdelningens årsredovisning
samt ledamoten Bengt Vretblad skriva ett referat avsett för ”Gulan”.
§ 6 Övriga frågor.
Redovisade sekreteraren den rutin som gäller för kallelser, d.v.s. ca 1 månad före
sammanträde i avdelningen, tillställer sekreteraren kallelsen till den centrala funktion inom
Akademien som handhar utskick och uppdatering av hemsidan. Kallelsen skickas då

elektroniskt till de ledamöter som har en e-postadress samtidigt som kallelsen läggs ut på
hemsidan.
§ 7 Avslutning. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
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