
Protokoll 
Riksarkivets heraldiska nämnd 
 
 
Sammanträdesdatum: 2016-03-23 
 
Tid: 14.00-16.00 

 
Plats: Naturvårdsverket 
 
 
 
Närvarande:              Riksarkivarie Björn Jordell, ordförande 
                          Fil dr Cecilia Candréus, ledamot 
                                Hovrättsråd Ulrika Ihrfelt, ersättare 
                                Grafisk designer Örjan Nordling, ersättare 
     Grafisk designer Gabor Palotai, ledamot 

         Statsheraldiker Henrik Klackenberg, föredragande 
  Kommunikationschef Ingela Bäckström, adjungerad 
         Grafisk designer Henrik Dahlström, adjungerad 
         Bitr statsheraldiker Carl Michael Raab, adjungerad 

            Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad  
    
    
 
§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet med att hälsa Ulrika Ihrfelt välkommen. 
 
§ 2 Presenterades vapen för Prins Oscar, hertig av Skåne. Bilaga 1. 
 
§ 3 Presenterades arbetsläget och förslag till vapen för Försvarsmaktens 



Specialoperationsförband (FM SOF). Bilaga 2. 
 
§ 4 Presenterades modellritningar till fanor för Totalförsvarets ammunitions- och 
minröjningscentrum (SWEDEC) och Försvarsmaktens underrrättelse- och 
säkerhetscentrum (FM UndsäkC). Bilaga 3. 
 
§ 5 Presenterades logotyp för Dala tapto, ett militärmusikevenemang arrangerat av 
föreningen Dala Tattoo, samt modellritning till fana för F 17 kamratförening. Bilaga 4. 
 
§ 6 Presenterades modellritningar till märken till doktorshatt för Lunds universitet, 
konstnärlig fakultet och för Högskolan i Borås. Bilaga 5. 
 
§ 7 Redogjordes för Länsstyrelsens i Dalarna beslut enligt förordningen 1976:100 om 
vissa officiella beteckningar: Dalarnas Pistolskyttekrets användning av Dalarnas 
landskapsvapen. Nämnden har inga formella invändningar mot beslutet, men anser att 
det vore önskvärt med frizon runt vapenskölden, när den sätts in i en logotyp. 
 
§ 8 Föredrogs Sveriges Paralympiska Kommittés ansökan om tillstånd till användning 
av Lilla riksvapnet utan sköld i sitt varumärke. 
Nämnden tillstyrker ansökan med hänsyn till att kommittén är Sveriges högsta organ i 
paralympiska frågor och företräder Sverige internationellt inom den Internationella 
Paralympiska Kommittén.   
 
§ 9 Föredrogs Jaktbiten i Karlshamn AB:s ansökan om tillstånd till användning av Lilla 
riksvapnet som dekoration på sina produkter, så kallade slutstycksknoppar av gummi. 
Nämnden avstyrker ansökan med hänsyn till företaget ej har en statlig ägare eller 
annan anknytning till statlig verksamhet, vilket skulle kunna motivera användningen av 
en statssymbol i näringsverksamheten.   
 
§ 10 Föredrogs Netto Marknad Sverige AB:s ansökan om tillstånd till användning av 



Polismyndighetens vapen på skyltar som upplyser om att butikerna använder DNA-
spray i sitt säkerhetsarbete. 
Nämnden avvisar ansökan eftersom den anser att det är Polismyndighetens eget 
beslut att avgöra om det är lämpligt att myndighetsvapnet används på detta sätt. 
  
§ 11 Ordförande fastställde preliminärt 2016-10-14 kl 14.00 som tidpunkt för nästa 
sammanträde. Detta sammanträde kommer att ledas av en ny ordförande, eftersom 
Björn Jordell avgår med pension 2016-04-30.  
 
§ 12 Ordförande avslutade sammanträdet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Henrik Klackenberg 
 
Justeras 
 
 
Björn Jordell     Ulrika Ihrfelt 
   
 


