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DesignGuide 
 
Baggrund 
 
LM16 vedtog at man frem mod LM18 skulle se på FDFs profil. HB fremlagte på LM18 forslag om flere tiltag i 
forhold til FDFs profil. To af de forslag var om skjold og grafisk profil. Der kom, stillet af flere kredse, et 
modforslag til skjold. Sammen med de kredse blev HB enige om et fælles ændringsforslag omkring ny grafisk 
profil.  
 
Det fælles forslag til ny grafisk profil blev vedtaget og lyder: 
 

Hovedbestyrelsen udarbejder i forbindelse med opdateringen af FDFs profil og udtryk en ny designguide ud 
fra et princip om, at navn, navnetræk og logo er tre separate designelementer for FDF. Navn og navnetræk 
skal have en stærk visuel sammenhæng til skjoldet. Hvis den bærende font er en betalingsfont, stilles et 
gratis alternativ til font til rådighed. 

 
Landsmødet vedtog forslag om skjoldet fra kredsene (HBs forslag faldt) med 198 for og 144 imod: 
 

  
 
 
Jesper Nord har efter landsmødet lavet en teknisk rentegning af skjoldet inkl. minimale justeringer så det står 
bedst muligt i små størrelser. 
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Lige efter landsmødet var der mange henvendelser til både kontor og direkte til ansatte om at få det nye 
skjold udleveret som grafik-fil. Virkeligheden var bare at det ikke var teknisk eller praktisk klar endnu + hvis 
man “bare” gav skjoldet ud i en forkert udgave ift. farver så ville der komme mange forskellige udgaver i spil 
og det ville ikke gavne en udrulning af en samlet profil på lang sigt. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 

- Jesper Nord (Grafiker bag skjoldet) 
- Jakob Berg (VM udvalget, “lægmands grafiker”) 
- Christina Gro (Kommunikations konsulent) 
- Morten Haake (Landsforbundets grafiker)  
- Rasmus Agergaard Pedersen (Generalsekretær) 

 
Arbejdsgruppens opgave var at lave en indstilling til HBs møde den 18-19. januar. Ønsket var at have en 
designguide klar 1. februar 2019.  
 
Det har været afholdt 3 arbejdsmøder hvor både oplæg fra Re-public, Jesper Nord og FDFs eksisterende 
designguide har været baggrundsmateriale. 
 
Der er i arbejdsgruppen enighed om langt de fleste elementer i det udkast til designguide der forelægger til 
HB-mødet. Der er blandt andet enighed om hvilke versioner af skjoldet skal der skal med og at der er en 
grundregel om at fontfarve bestemmer den ydre kant på skjoldet.  
 
De steder hvor der ikke er enighed vil det være op til HB af afgøre. Konkret handler det specielt om font og to 
forhold omkring skjoldet. (Se indstillinger) 
 
 
Indstilling 
 
HB drøfter og godkender udkast til DesignGuide herunder tager stilling til:  
 
1. Hvilken font skal anvendes? 
2. Skal ”stjerner” og ”FDF” være transparente i den negative version? 
3. Hvad er tykkelsen på den ydre kant af skjoldet i negativ version? (Er medtaget da HB tidligere har talt om 
dette) 

 
 
 
 
 


