
 

 

 

Mötesanteckningar från sammanträde i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Avd IV, 

2017-03-15 

 

§ 1 Hälsade ordföranden, Jan-Erik lövgren, de närvarande välkomna samt öppnade 

sammanträdet. Deltagare enligt bilaga 1 (bilagt originalanteckningarna). 

§ 2 Allmän information: 

Ordföranden informerade om att Akademiens fokus under resten av året riktas mot projektet 

KV21. 

Vid kommande sammanträden under våren sker val  i avdelningarna, val till Akademiens 

ledning samt val av nya ledamöter. 

 

§ 3 Rangordning av förslag till inval av nya ledamöter i Avd IV. 

Avdelning IV har innevarande år 1 plats för inval av ledamot, enligt nu gällande plan kommer 

så även att vara fallet de kommande åren. 

Inom avdelningen har inga förslag till inval lämnats. De övriga förslag som överlämnats till 

avdelningen har ansetts passa bättre i Avd V. 

Valberedningens representant Thomas Engevall redogjorde för det förslag som föreligger från 

avdelningens valberedning, och då endast ett förslag föreligger är frågan om rangordning inte 

aktuell. 

Vid kommande val inom avdelningen, meddelade ordföranden att han står till förfogande för 

omval, samt att alla i valberedningen utom sammankallande står till förfogande för omval. 

 

§ 4 Avdelningens svar på stadgeremiss. 

Det framtagna underlaget avseende stadgeändring har inte resulterat i några synpunkter från 

avdelningen. Uppdrogs åt ordföranden att framföra till akademiens presidium att avdelningen 

inte har några kommentarer. 

 

§ 5 Diskussion kring utsänt förslag ”KV21 Totalförsvarskoncept”. 

Redogjorde vice ordföranden för aktuellt läge inom projektet. Då den slutgiltiga 

remissutgåvan finns tillgänglig kommer ytterligare diskussion och redovisning att ske i 

avdelningen. 

 

§ 6 Övriga frågor. 

Redovisade ordföranden tankar kring det nya regelverk som eventuellt kan beslutas, och som i 

så fall kommer att påverka svensk export av krigsmateriel. 



KKrVA kommer att lämna ett remissvar avseende Försvarslogistikutredningen som 

överlämnades till Regeringen i december 2016. Akademien kommer även att lämna ett 

remissvar avseende utredningen om försvarsanknuten forskning. 

Regeringen har gett den tidigare utredaren Ingemar Wahlberg ett nytt utredningsuppdrag, 

Materielbehovsutredningen, vilken är i en uppstartsfas. 

Ledamoten Bo Janzon informerade om att Avd IV årsredovisning från år 2016 nu föreligger i 

engelsk översättning, och att den kommer att vara tillgänglig på Akademiens hemsida 

 

§ 7 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Magnus Ruding 

Sekreterare Avd IV 


