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Sæt kryds Type Åbent på Web Lukket 
X Orienteringsbilag (O) 

Ja   Debat- og temabilag (D) 
 Beslutningsbilag (B) 

 
Punkt: 2.4  HB-Møde: August 2019   LG-Ansvarlig: RAP 

Orientering om implementering af ny profil 

RESUMÈ  

Efter LM18 er der blevet arbejdet med at implementerer nyt skjold og ny grafik profil. De 
fleste synlige ting (websider, skilte, flag mm) er skiftet. Med kredsforsendelse i uge 35 ud-
sendes der gratis skilte/flag til de 254 kredse der har bestilt. Samtidig udsendes nye skjor-
teskjolde til alle medlemmer.  
 
Den forsatte implementering forventes at tage resten af året.  
 
Den økonomisk ramme forventes pt. at kunne overholdes. 
 
Vedlagt er til orientering status på de handlinger der blev meldt ud i forbindelse med lan-
ceringen af ny designguide.  

INDSTILLING  

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING  

BAGGRUND 
LM16 vedtog at man frem mod LM18 skulle se på FDFs profil. HB fremlagde på LM18 forslag 
om flere tiltag i forhold til FDFs profil. To af de forslag var om skjold og grafisk profil. LM18 
vedtog et nyt skjold. Efter landsmødet blev der udarbejdet en ny design guide til det grafi-
ske arbejde. Denne design guide udkom 1. februar 2019.  
 
Kommunikationsteamet har arbejdet med at implementerer den nye grafiske profil i FDF. 
Det er et arbejde, der udføres imellem bladproduktion og øvrige kommunikationsopgaver. 
Det betyder at implementeringen er sket i flere små ryk, men samtidig uden ekstra ansæt-
telse. Der har være købt få grafiske ydelse for at kunne holde den grafiske produktionen i 
gang. 
 
 
STATUS 
Her følger status på de handlinger der blev meldt ud i forbindelse med lanceringen af ny 
designguide: 
	
• Brevpapir og andre skabeloner  UDFØRT 

Der findes Word- og PowerPoint-skabeloner på FDF.dk. 
Der er trykt nyt brevpapir og konvolutter. 
 

• Grafikfiler med kredsnavn og skjold til alle kredse  UDFØRT 
Kredse, Landsdele og Netværk kan selve hente grafikfiler til eget tryk på Trykkeriet. 

 
• Skilt eller flag til alle kredse via trykkeriet  UDFØRT 

Hen over sommeren har 254 kredse taget imod tilbuddet om gratis skilte/flag. Derud-
over har kredsene selv indkøbt for samlet 188.000 kr i ekstra skilte og flag. Alle ting ud-
sendes i uge 35 fra 55°NORD. 
 

• Nyt skjold til skjorten til alle medlemmer  UDFØRT 
Med kredsforsendelsen i august modtager alle kredse nye skjolde til kredsens medlem-
mer. Alle kredse får til det antal medlemmer der er registreret i Carla + 10% ekstra. 
Ekstra skjolde kan købes i 55°NORD. 
 

• FDF.dk + Carla  UDFØRT 
Hjemmesiden FDF.dk har fået nye farver og Knockout som font.  
Carlas farveskema er opdateret til nye farver. 
 

• Bladene  UDFØRT 
Sille og Sigurd, FLUX, BLUZ og FDF LEDEREN alle opdateret med font og farver. Der kan 
god godt arbejdes mere med at få udtrykket endnu mere frem, men den opgave afven-
ter at øvrige udrulningsopgaver afsluttes først. 
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• KredsCMS  I PRODUKTION 

Sammen med eksternt web-firma arbejdes der på, at give hjemmeside-systemet til 
kredsenes egne sider, nye farver og Knockout som font. Det har taget længere tid end 
forventet. Et estimat er, at det er implementeret sidst i september/start oktober. 
 

• Trykkeriet  I PRODUKTION 
De fleste ”basale” agitationsmaterialer fx klipperkort og synlighedsvare som fx skilte, 
flag, beachflag er opdateret. Der er stadig en del informationsfoldere, blanketter mm. 
som mangler at blive opdateret. Det forventes først helt i mål omkring nytår. 
 

• Skilte på landsforbundets ejendomme  I PRODUKTION 
Flere skilte og bannere er hen over sommeren blevet trykt og på vej op. Særligt Sletten 
har mange skilte og opslag. Det bliver først sent hen i efteråret, at alt det materiale 
både er trykt og udskiftet. 

 
Er der så fra 2020 ingen gamle skjolde rund i landsforbundet? Jo det skal der nok være! 
Men hovedparten og de mest synlige ting vil være skiftet. Fra 2020 og frem vil det der er 
tilbage, primært blive udskiftet ved genoptryk eller opdatering at eksisterende materialer. 

 

ØKONOMI  
LM18 vedtog under budget at udgifter til udskiftning skulle afholdes indenfor de afsatte 
midler til ambition og udviklingsmål. Der blev afsat ekstra midler på 300.000 kr. til udrul-
ning af nyt skjold.  
 
Det endelige regnskab for gratis vare til kredsene er ikke gjort op endnu. Der er desuden 
stadig udgifter til web-udvikling og skilte der ikke er afholdt endnu.  
 
Den økonomisk ramme forventes pt. at kunne overholdes. 
 

BILAG  

Ingen bilag. 


