
 

 

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 
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Reflektioner kring året som gått  
och året som kommer  
 

Tid Torsdag 11 december, kl 15.30–ca 19.30 (kaffe från kl 15.00).  

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

Anmälan Senast den 4 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Anmälan om du inte har tillgång till dator: Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12 

 

Frågor Innehåll: Carl-Anders Helander, carl-anders.helander@ksla.se  tel 08-54 54 77 02 

Anmälan: Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12 

 

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

 

 

(Före den egentliga akademisammankomsten arrangerar vi ett seminarium med titeln Jord- och 

skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter. För mer information om 

det, se separat inbjudan.) 

 

Vi inleder sammankomsten med de formella punkter som hör till årets sista akademi-

sammankomst. De innefattar bland annat 

• redovisning av ledamotsinvalet; 

• val i plenum av mottagare av A.W. Bergstenpriset, S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpriset och 

   Nilsson-Ehlemedaljen; 

• anmälan av kollegiets beslut om övriga priser och belöningar. 

 

Därefter summerar våra tre avdelningsordförande året som gått och redovisar planerna för året som 

kommer. Akademiens sekreterare och avdelningarnas sekreterare informerar om övriga aktuella 

frågor, genomförda och planerade aktiviteter och projekt. 

 

Som avslutning diskuterar vi vad vi gjort och vad vi borde göra. Traditionsenligt avrundas kvällen 

med ärtsupé i Oscars källare. 

 
 

Välkomna till årets sista akademisammankomst! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
 
 

https://dinkurs.se/26947
http://www.ksla.se/
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Program 
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Reflektioner kring året som gått  
och året som kommer  
Torsdag 11 dec 2014 
 

 

Moderator Akademiens preses Kerstin Niblaeus 

 

 

 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

16.00 Avdelningarnas summering av året som gått och planerna för året som 

kommer 

Åke Clason, Allmänna avdelningens ordförande 

Ann-Britt Karlsson, Jordbruksavdelningens ordförande 

Tomas Lundmark, Skogsavdelningens ordförande 

 

16.30 Kansliet informerar om aktuellt, genomförda och planerade projekt 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare 

Eva Ronquist, Allmänna avdelningens sekreterare 

Magnus J Stark, Jordbruksavdelningens sekreterare 

Birgitta Naumburg, Skogsavdelningens sekreterare 

 

17.00 Diskussion 

 

17.15 Bensträckare 

 

17.30 Diskussion 

 

18.00 Ärtsupé 

 

 


