PROTOKOLL
Heraldiska nämnden

Datum:

2018-09-10

Tid:

14.00-16.00

Plats:

Riksarkivet

Närvarande:

Hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt, ersättare, vice ordförande
Formgivaren Lena Bergström, ledamot
Grafiske formgivaren Henrik Dahlström, adjungerad
Grafiske designern Örjan Nordling, ersättare
Grafiske designern Gabor Palotai, ledamot
T.f. statsheraldikern Carl Michael Raab, föredragande

Frånvarande:

Riksarkivarien Karin Åström Iko, ordförande
Fil dr Cecilia Candreus, ledamot
Statsheraldikern Henrik Klackenberg (tjänstledig)
Docenten Magnus Olausson, ersättare

§1

Tillförordnade statsheraldikern Carl Michael Raab hälsade de närvarande välkomna.
Nämnden utsåg hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt till vice ordförande, tillika att vara dagens
mötesordförande. Nämnden utsåg vidare grafiske designern Örjan Nordling att justera
dagens protokoll.

§2

Nämnden godkände det utskickade förslaget till dagordning.

§3

Redogjordes för ärendet med Svenska skolans i London ansökan om att få använda Lilla
riksvapnet i varumärke. Nämnden hade i sitt remissvar till Patent- och registreringsverket
(PRV) avstyrkt användningen med hänvisning till att skolan saknar tillräcklig anknytning
till den svenska staten. PRV avslog skolans ansökan den 22 januari 2018 varpå beslutet
överklagades till Regeringen. Vid sitt sammanträde den 14 juni 2018 avslog Regeringen
överklagandet. Bilaga 1.

§4

Redogjordes för ärendet med Visby Roma Hockeys ansökan om att få använda Gotlands
landskapsvapen på sina matchtröjor. Riksarkivet hade i sitt remissvar till Länsstyrelsen
ställt sig positiv till ansökan och rekommenderat användningen i syfte att laget, genom
landskapsvapnet, skulle få möjlighet att kommunicera sin geografiska hemvist.
Länsstyrelse lämnade den 4 maj 2018 tillstånd för användningen. Bilaga 2.

§5

Redogjordes för ärendet med Busspecialisten AB:s ansökan om att få använda Smålands
landskapsvapen på sina bussar. Riksarkivet hade i sitt remissvar till Länsstyrelsen i
Kalmar län ställt sig positiv till ansökan och rekommenderat användningen i syfte att
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bolaget, genom landskapsvapnet, skulle få möjlighet att kommunicera sin geografiska
hemvist. Länsstyrelsen lämnade den 22 mars 2018 tillstånd för användningen. Bilaga 3.
§6

Presenterades vapen för H.K.H. prinsessan Adrienne, hertiginna av Blekinge. Bilaga 4.

§7

Presenterades vapen för biskopen i Visby, Thomas Petersson. Bilaga 5.

§8

Presenterades vapnen för Militärregionerna nord, mitt, väst och syd. Bilaga 6.

§9

Presenterades fana för Norrbottens regemente (I 19). Bilaga 7.

§ 10 Presenterades vapnen för Försvarsmaktens Basbefälskola. Bilaga 8.
§ 11 Presenterades vapnen för Försvarsmaktens Geografitjänst. Bilaga 9.
§ 12 Presenterades vapnen för Försvarsmaktens Vädertjänst. Bilaga 10.
§ 13 Presenterades kompanifanor för 19:e Hemvärnsbataljonen/Värmlandsbataljonen. Fanorna
avser: Frykdals kompani, Älvdals kompani, Grums kompani, Alsters kompani och Jösse
kompani. Bilaga 11.
§ 14 Presenterades förslag på nyritat vapen för Uppsala kommun. Vid kontakt med kommunen
hade framförts önskemål om en mindre justering av vapenbeskrivningen. Syftet är att
avlägsna den svarta kontur som omger vapenmotivet och återgå till 1943 års formulering
av vapenbeskrivningen som ska lyda: ”I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon
(leopard) av guld, med röd beväring, därest dylik ska användas.” Nämnden ställde sig
positiv till den förslagna förändringen. Bilaga 12.
§ 15 Presenterades emblem för Högsta Förvaltningsdomstolen. Bilaga 13.
§ 16 Nämnden diskuterade möjligheten av att göra ett studiebesök hos Handarbetets Vänner
under hösten. Uppdrogs till t.f. statsheraldikern att undersöka saken och återkomma med
förslag på lämplig tidpunkt.
§ 17 Mötesordföranden avslutade mötet.
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