
 

 

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 
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Året som gått och åren som kommer 
 

Tid Torsdag 8 december, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 1 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 

 

 

 

Före den egentliga sammankomsten, kl. 13.00-15.00, arrangeras ett öppet seminarium ”Mellan teori 

och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft”, Karl Bruno analyserar denna 

historia i sin avhandling ”Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of 

Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009” 

Anmälan görs via anmälningslänk på hemsidan eller denna länk. 

 

Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och sedan många gör utformar det nya 

presesparet sitt program för sin presesperiod. Detta program, Verksamhet och inriktning 2017-2020 

som ska beslutas vid kollegiemötet den 1 december, kommer att presenteras av presesparet vid 

sammankomsten. Närvarande ledamöter erbjuds efter presentationen att ställa frågor och komma 

med synpunkter. 

 

Sammankomsten inleds med de formella delarna inkluderande några olika val, fastställande av 

2017 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. 

Därefter kommer avdelningarna och akademiens historiska verksamhet att summera året som gått 

och presentera planerna för kommande år. 
 

 

 

 

 

Välkomna till årets sista akademisammankomst! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ksla.se/
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mailto:gun.askero@ksla.se
http://www.ksla.se/aktivitet/mellan-teori-och-praktik-agrarexpertis-och-svenskt-bistand-under-1900-talets-andra-halft/


 
 

Program 
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Året som gått och åren som kommer 
 

 

Torsdag 8 december 
 

 

Moderator Akademiens preses Lisa Sennerby-Forsse 

 
 

 

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, inkluderande 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 Verksamhet och inriktning 2017-2020 

Presesparet presenterar den 4-åriga planen 

 

 Diskussion 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 

 

 

Ärtsupé 
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