Protokoll
Riksarkivets heraldiska nämnd
Sammanträdesdatum: 2012-03-27
Tid: 15.00-16.00
Plats: Riksarkivet

Närvarande:

Riksarkivarie Björn Jordell, ordförande
Justitieråd Kerstin Calissendorff, ledamot
Formgivare Erika Lagerbielke, ledamot
Konstnär Ingegerd Råman, suppleant
Utredare Anders Hedman, suppleant
Statsheraldiker Henrik Klackenberg, sekreterare
Arkivråd Björn Asker, adjungerad
1:e arkivarie Carl Michael Raab, adjungerad
Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, adjungerad
Chefsjurist Efwa Westre Stövander, adjungerad

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och fastställde dagordningen.
§ 2 Henrik Dahlstöm presenterade sig.
§ 3 Sekreteraren presenterade förslag till vapen och namnchiffer för prinsessan
Estelle, hertiginna av Östergötland. Bilaga 1-2
§ 4 Sekreteraren presenterade modellritningar till vapen för Riksmarskalksämbetet,
Försvarets Vinterenhet, Försvarets Militärpolisenhet och Rättsmedicinalverket.
Bilaga 3.
§ 5 Sekreteraren och Carl Michael Raab gav en redogörelse för Riksarkivets
yttranden och Patent- och registreringsverkets beslut enligt förordningen 1976:100
om vissa officiella beteckningar: Jon Hillgren, Urban Södling, LL Liljewall Design
AB, Amanda Christensen AB, DAKO Idman AB, Sjövärnskåren, Joseph Perrier,
Chez of Sweden.
§ 6 Sekreteraren föredrog Riksdagsförvaltningens ansökan om användning av lilla
riksvapnet i varumärke.
Nämnden tillstyrker ansökan med hänvisning till att sökanden är en statlig
myndighet. Nämnden noterar samtidigt att Riksdagsförvaltningen inte kan erhålla
exklusiv rätt till användningen av lilla riksvapnet i ett varumärke.

§ 7 Sekreteraren föredrog Skydd och välfärd i Sverige AB:s ansökan om
användning av stora och lilla riksvapnet i årsboken Sveriges statskalender.
Nämnden avstyrker ansökan med hänvisning till sökanden varken är en statlig
myndighet eller arbetar på statligt uppdrag, vilket skulle kunna motivera en
användning av riksvapnen.
§ 8 Sekreteraren föredrog designbyrån FamiljenPangeas förslag till logotyp för
Statens servicecenter.
Nämnden är positiv till användningen av en stiliserad bild av statsemblemet kunglig
krona i myndighetens logotyp, men anser att det föreliggande förslaget med sin
upplösta form har avlägsnat sig för långt från de av Riksarkivet rekommenderade
versionerna av statsemblemet.
Den kungliga kronan är en lagskyddad symbol för myndighetsutövningen och det är
därför viktigt att medborgarna kan identifiera den i logotypen för en myndighet.
Under de senaste åren har designbyråer åt några myndigheter, exempelvis
Trafikverket och Kammarkollegiet, utvecklat egna versioner av statsemblemet,
vilket motverkar regeringens intention (Prop. 2009/10:175) och syftet med att
känna igen en logotyp för en statlig myndighet.
Av dessa skäl avstyrker nämnden användning av FamiljenPangeas förslag till
logotyp. Bilaga 4-6.
§ 9 Ordföranden fastställde preliminärt tisdagen 9/10 kl. 15.00 som tidpunkt för
nästkommande sammanträde.
§ 11 Ordföranden avslutade sammanträdet.
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