
 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar från sammanträde i Kungl Krigsvetenskapsakademien, avd IV, 

2016-03-16 
 

 

 

§ 1 Hälsade vice ordföranden, Gunnar Hult, de närvarande välkomna samt öppnade 

sammanträdet. Deltagare enl bil 1 (bilagt originalanteckningarna). 

 

§ 2 Allmän information.  

 

Redovisade vice ordföranden de överväganden Akademiens valberedning gjort avseende val 

de närmaste åren: 

 

1. att föreslå presidiet att nominera Mikael Odenberg för omval som styresman. 

2. att föreslå presidiet att nominera Bo Waldemarsson för omval som andre styresman i 

ett år. 

3. att inom avdelningarna överväga och rangordna ett antal namn (här ej återgivna) som 

möjliga efterträdare till Bo Waldermarsson år 2017. 

4. att inom avdelningarna diskutera kandidater som efterträdare till Mikael Odenberg år 

2018, med inriktning att det ska vara en officer. 

 

Efter diskussion inom avdelningen konstaterades att någon rangordning enligt punkt 3 ej lät 

sig göras, då kunskapen om kandidaterna i hög grad varierar. Enighet rådde dock om att 

samtliga kandidater har stöd från avdelningen, men att valberedningen vid sin prioritering ska 

beakta genusperspektivet. 

 

§ 3 Kommande val (18 maj) inom avdelningen. 

 

Avdelningens valberedning var ej representerad vid sammanträdet. Konstaterades att 

mandatperioden för avdelningens ordförande löper ut 2017. Mandatperioden för vice 

ordföranden och sekreteraren löper ut 2016, båda har meddelat valberedningen att de står till 

förfogande för omval. 

 

§ 4 Lägesredovisning avseende projektet KV 21  

 

Vice ordföranden redovisade övergripande om status och innehåll i projektet, samt om ett av 

delprojektens studieresa till Israel i januari 2016. Rapporter kommer regelbundet att 

publiceras på Akademiens hemsida där även ytterligare detaljinformation finns tillgänglig. 

 

I Akademiens kalendarium framgår även när olika rapporter, symposier och andra aktiviteter 

kopplade till KV 21 genomförs. 

 



§ 5 Verksamhet 2016 

 

Ledamöterna hänvisas till hemsidans kalendarium för att i god tid kunna notera olika 

aktiviteter innan formella kallelser utsänds. 

 

§ 6 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

 

§ 7 Avslutning. 

 

Vice ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Magnus Ruding 

Sekreterare Avd IV 


