
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
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Åren som gått – året som kommer  
 

Tid Torsdag 8 december, kl 15.30– ca 19.30 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 1 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Helle Rosencrantz, 08-54 54 77 01 eller  
Gun Askerö, 08- 54 54 77 12. 

Frågor Innehåll: Åke Barklund, aake.barklund@ksla.se, tel 08-54 54 77 02, 0708-900 642 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se
 

 
Efter de formella punkterna vid sammankomsten den 8 december med bland annat redovisning av 
preses- och ledamotsvalen, val av Bergstenpristagare och anmälan av Kollegiets beslut om övriga 
priser och belöningar diskuterar vi traditionsenligt akademiens arbete och program – inom 
avdelningarna och övergripande. Vi brukar inte bjuda in gäster till just denna sammankomst och 
gör det inte i år heller, det är ett internt arbetsmöte. 
 
Först kommer jag att kort redovisa akademiåret 2011 varefter snart avgående preses Sara von 
Arnold och vice preses Åke Bruce ”kåserar” om sina fyra år i akademiens ledning. Därefter 
redovisar avdelningsordförandena sina respektive planer för 2012. 
 
Kvällens viktigaste pass blir ledamöternas diskussion om vad vi gjort, vad vi gör och vad vi borde 
göra. Diskussionerna på denna punkt brukar komma fram till att vår aktivitetspalett är stor och 
brokig. Det håller jag med om och säger att det är i allt väsentligt ett resultat av vår filosofi 
”Ledamöternas akademi”. Många goda idéer kommer fram i våra arbetsgrupper, kommittéer och 
avdelningar. Också förslag från enskilda ledamöter försöker vi ta om hand. Den som anser att vi 
gör för mycket och alltför disparat, anser därför att vi övergripande styr programmet för lite och 
för svagt. Det är i denna fråga som i många andra den goda balansen mellan ”bottom up” och ”top 
down” vi söker. Balanserar vi fel? 
 
En annan fråga som kan komma upp är om vi ”når ut”. Man kan spekulera om det, men bara om vi 
på något trovärdigt vis kan mäta vårt inflytande vet vi. Vi har börjat tala om att vi kanske skulle 
försöka utvärdera vårt arbete, även med externa krafter, låt oss säga under 2000-talet hittills – ett 
förslag i den riktningen kommer från min sida i början av nästa år. 
 
Välkomna till årets sista akademisammankomst! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 



 
 

Program 
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Åren som gått – året som kommer  
Torsdag 8 december 2011 
 
 
 
15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare 
 
15.30 Formell sammankomst 
 
15.50 Året som gått 

Akademisekreterare Åke Barklund 
 
15.55 Åren som gått 

Preses Sara von Arnold och vice preses Åke Bruce 
 
 Planer för året som kommer 
16.10 Olle Markgren, ordförande, Allmänna avdelningen 
 
16.20 Linda Hedlund, ordförande, Skogsavdelningen 
 
16.30 Göran Dalin, ordförande, Jordbruksavdelningen 
 
16.40 Ulrich Lange, ordförande, ANH 
 
16.50 Paus 
 
17.00 Ledamöternas diskussion 
 Moderator Sara von Arnold 
 
18.00 Ärtsupé i Oscars källare 


