
 

 

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. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

 
Åren som gått och året som kommer 
 

 

Tid Torsdag 10 december, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 3 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

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

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Sammankomsten kan följas av ledamöter via länk i Ledamotsrummet.  

 

 

Före den egentliga sammankomsten hälsar vi välkommen till ett seminarium som vi arrangerar tillsammans 

med Svenska FAO-kommittén med titeln Odlingsjordarna hotas – vad gör vi? Ett seminarium med 

anledning av att FN utsett 2015 till Jordarnas år. Se separat inbjudan. 

 

Vart fjärde år väljer akademien ny preses och vice preses, omröstning inför den nya mandatperioden 

2016–2019 pågår under november. Vid sammankomsten i december är det dags att besluta om det nya 

presesparet.  

 

Sammankomsten fortsätter med de formella delarna, inkluderande val av nya ledamöter m m, fastställande 

av 2016 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. Därefter 

kommer avdelningarna och enheten för akademiens historiska verksamhet att summera året som gått och 

presentera planerna för kommande år. 

 

Direkt efter sammankomsten kommer vi att avtäcka Kerstin Niblaeus presesporträtt vid en enkel 

avtackningsceremoni. Dessförinnan delar vårt nuvarande presespar med sig av sina reflexioner från sina år 

som preses och vice preses. 

 

 

 

Välkomna till årets sista akademisammankomst! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Åren som gått och året som kommer 
 

Torsdag 10 december 
 

 

Moderator Akademiens preses Kerstin Niblaeus 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

16.00 Avdelningarnas och Akademiens historiska verksamhet, summering av 

året som gått och planerna för året som kommer, inkl frågestund 

Åke Clason och Eva Ronquist, Allmänna avdelningen  

Ann-Britt Karlsson och Magnus J Stark, Jordbruksavdelningen  

Tomas Lundmark och Birgitta Naumburg, Skogsavdelningen  

Ulrich Lange, Jimmy Lyhagen och Per Eriksson, Bibliotek, arkiv och historiska 

projekt (BAHP)  

 

16.50 Akademien i övrigt, genomförda och planerade projekt 

Carl-Ander Helander, akademiens sekreterare 

 

17.00 Bensträckare 

 

17.10 Avgående presesparets reflexioner från sina fyra år i akademiens ledning, 

inkl frågestund 

 

17.40 Preses avslutar sammankomsten 

 

Avtäckning av preses porträtt och enkel avtackning av presesparet i 

Donatorsfoajén 

 

18.00 

 

 

Ärtsupé 
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