
Styrelsens verksamhetsberättelse 

för perioden 15 oktober 2018 till 20 oktober 2021 

 

Ordinarie sällskapsstämma 

Den 15 oktober 2018 hölls ordinarie sällskapsstämma i Fakultetsrummet på Juridiska fakulteten i 

närvaro av sju medlemmar och två associerade medlemmar. Stämman fastställde sällskapets 

stadgar och valde styrelse för verksamhetsåret 2019–2020: Eric Bylander (ordförande), Elias 

Sonnek (vice ordförande tillika sekreterare) och Christian Andersson (härold). I anslutning till 

stämman talade Tom Lundin över ämnet ”Vapensköldarna bland Enkan Bloms bekanta”. 

Kvällen avslutades med middag på Hearts & Bones.  

Sällskapets verksamhet 

Den 17 november 2018 anordnades en sammankomst i samarbete med Universitets- och 

studenthistoriska sällskapet på temat ”Studentnationsfanor och andra studentsymboler” med tre 

föredrag: 

 Kaare Seeberg Sidselrud: ”Under samme banner! Studentskandinavismens faner - og 

studentfaner og -dekorasjoner i Norge” 

 Hanna Bäckström: ”Tillverkning av nationsfanor från 1842 till idag” 

 Elias Sonnek: ”Nationsfanornas heraldik” 

Sammankomsten ägde rum i Grotiussalen på Juridiska fakulteten där Fanbärarkonventet för 

tillfället ställt ut ett antal nationsfanor. Dagen avslutades med middag på Domtrappkällaren. 

Nästföljande dag var SHU värd för styrelsemöte i Societas Heraldica Scandinavica som ägde rum 

i Fakultetsrummet på Juridiska fakulteten. 

Under 2019 och 2020 var sällskapet till stor del inaktivt på grund av tidsbrist och covid-19-

pandemin. Den ordinarie sällskapsstämman som var planerad till oktober 2020 kunde dessvärre 

inte genomföras. 

Den 15 maj 2021 deltog Eric Bylander i den digitala generalförsamlingen i Societas Heraldica 

Scandinavica och informerade om sällskapets verksamhet och planer. På internationella 

heraldikdagen den 10 juni anordnades en heraldisk rundvandring i Uppsala under ledning av Elias 

Sonnek och sju andra deltagare. Den 10 september höll styrelsen ett planeringsmöte på 

restaurang Klang i Uppsala. 

Med anledning av att Förtjänstutredningen presenterat sitt betänkande (SOU 2021:74) om 

modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet 

anordnades den 21 september en digital diskussion mellan Martin Sunnqvist och Elias Sonnek 

med Eric Bylander som moderator. 38 personer deltog i arrangemanget som genomfördes i 

samarbete med Societas Heraldica Lundensis. 

 

På styrelsens vägnar, Uppsala den 11 oktober 2021  


