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MATERIALETS SYFTE

Under höstmötet 2019 i Lovisa, kom det önskemål från medlemmarna att få ta del av 
arbetet och logoförslagen i god tid före vårmötet 2020

Syftet med detta material är att ge ett botten för kårens styrelse och ledare att gå igenom 
och begrunda arbetet som gjorts, så att alla har möjlighet att utveckla en åsikt i ärendet

Materialet är därmed ett bakgrundsmaterial till vårmöteshandlingarna

I slutet av materialet finns det även tips på hur man kan ta upp ärendet i de olika 
åldersgrupperna för att kunna inkludera alla i processen, om man så vill

Styrelsen hoppas att Kårerna med detta material får den informationen de anser sig behöva 
för att bilda en åsikt i ärende. Ifall ni upplever att något saknas, eller har frågor kan man 
rikta dem till vice Scoutchef Daniela Karlsson (fornamn.efternamn@scout.fi)



BAKGRUND
Styrelsen tog emot en motion på höstmötet 2017, där de ombads utreda möjligheten att 
förnya logon (motionen hittas i sin helhet på följande sida)

En arbetsgrupp som började utarbeta logoförslag tillsattes i februari 2018. Arbetsgruppens 
förslag skickades till en professionell grafiker som gjorde stiliserade versioner av dem

Styrelsen valde två förslag att gå vidare med och presenterade dessa på höstmötet 2019. 
Under höstmötet 2018 och vårmötet 2019 presenterades även projektets nuläge för 
medlemmarna

Inför höstmötet 2019 kom det in några logoförslag från medlemmarna.

Alla förslag hittas längre fram i detta dokument. Det finns totalt 7 logoförslag, varav ett 
förslag är att inte byta logo 

Under vårmötet 2020 kommer medlemmarna att rösta om det slutliga utfallet i logoärendet: 
ska vi hålla den gamla, eller övergå till en ny



MOTIONEN



FÖRBUNDSHALSDUK
Motionen omfattade även en önskan om att styrelsen skulle ta fram en förbundshalsduk.

Arbetsgruppen arbetade fram ett förslag tillsammans med förbundets förtroendevalda och 
kansliet.

Styrelsen beslöt den 6.1.2019 att förbundets halsduk ska se ut som följande (mörk röd med 
mörk gul/guld yttre kant): 

Förbundshalsduken färger representerar de finlandssvenska färgerna.

Förbundshalsduken kommer att bäras av förtroendevalda, de anställda, utbildare på våra utbildningar, coacher, 
förbundslägerstaber samt på övriga evenemang där scouter representerar förbundet (tex. Stafettkarnevalen, 
Kulturkarnevalen och Educa-mässan)



VARFÖR ÄR LOGON SÅ VIKTIG? 

Enligt motionen finns det ett behov av att eventuellt uppdatera logon, 
eller göra en helt ny logo, eftersom den gamla inte används och 
symboliken är otydlig

En logo som förbundets medlemmar är stolta över förstärker vår identitet

Vi blir synliga på fältet med en enhetlig image

Vi har möjlighet att kombinera logon med förbundshalsduken så att det 
är en helhet. 



NÄR ANVÄNDS FISSC LOGO?
För tillfället används vår logo främst på tygmärket på scoutriggen

Utgångsläget är att Finland Scouters grafiska profil och logo används då man producerar 
material. Denna Powerpoint är t.ex. gjord enligt Finlands Scouters grafiska profil. Exempel 
på den grafiska profilen finns på följande sida.

FiSSc:s logo används begränsat idag, vi använder ”plupparna” (som syntes i motionen) på 
sociala medier.

Logon skulle användas vid följande tillfällen: 

– På tygmärket som finns på riggen (märket kommer inte att ändra form, så att man kan lätt sy på det 
eventuella nya märket)

– På förbundshalsduken

– På vår nätsida

– På sociala media 

– Som ett komplement till Finlands Scouters logo vid behov. 



FINLANDS SCOUTERS GRAFISKA PROFIL
(FS Logon uppe i högra hörnet)



LOGOFÖRSLAGEN INFÖR VÅRMÖTET



FISSC:s NUVARANDE LOGO

Representerar vår verksamhet, 

genom att symbolisera en 

scouthalsduk 

Ett av förslagen är att hålla den 

nuvarande logon och inte byta

LOGOFÖRSLAG 1



TÄLT, BÅT OCH HAV

Representerar vår verksamhet

Har element av både sjö-och 

landscouting. 

LOGOFÖRSLAG 2

Förslaget utarbetats av: Emil Warras. Grafisk design: Didrik Lundsten



STRANDSKATA

Representerar förbundet genom 

att leva vid kusten, sjöar och 

åkrar.

Strandskatan är social, ibland 

högljudd och lojal mot sitt 

livspar.

LOGOFÖRSLAG 3

Förslaget utarbetats av: Melina Weckman, Didrik Lundsten och Mikael Lindberg Grafisk design: Didrik Lundsten



SCOUTHALSDUK MED HJÄRTA I 

MITTEN

Representerar scoutingen och 

vänskap eller kärlek för scouting

En modern version av den 

nuvarande logon

En av de kändaste symbolerna för 

scouting 

LOGOFÖRSLAG 4

Förslaget utarbetats av: Pia Pettersson (grafiker)



SCOUTHALSDUK - FISSC

Representerar scoutingen

Kan även ses som FiSSc

LOGOFÖRSLAG 5

Förslaget utarbetats av: Alva Nordman. Finslipades av Didrik Lundsten Medverkare: Ragnar Aminoff



SCOUTHALSDUK - LÄGERELD

Representerar scoutingen. 

Kan även ses som en lägereld

LOGOFÖRSLAG 6

Förslaget utarbetats av: Alva Nordman. Finslipades av Didrik Lundsten Medverkare: Ragnar Aminoff



EN FISSC

Representerar förbundet

Magen är en båt, ryggen är ett 
landskap. Stjärtfenan är en 
scouthalsduk. Sidofenan 
symboliserar vänskapen i 
scoutingen och ögat är en grillad 
marshmallow.

LOGOFÖRSLAG 7

Förslaget utarbetats av: Mikaela Friberg. Grafisk design: Didrik Lundsten







FINSKA DISTRIKTENAS LOGO (för jämförelse) 

Uudenmaan partiopiiri

Hämeen partiopiiri

Lapin partiopiiri

Pohjanmaan partiopiiri

Pääkaupunkiseudun
partiolaiset

Järvi-Suomen
partiolaiset

Etelä-Karjalan partiopiiri

Lounais-Suomen
partiopiiri

Pohjois-Savon 
partiopiiri



RÖSTNINGSFÖRFARANDET UNDER 
VÅRMÖTET

Två röstnings omgångar: 

Vårmötet kommer att rösta mellan förslag 2-7 om det bästa förslaget. Det betyder 
att vår gamla logo inte är med i första röstningsomgången. 

Den logon av förslagen 2-7 som fått mest röster kommer sedan att röstas mot 
den gamla logon. 

Den logo som i andra röstningen får flest röster blir förbundets logo

Tanken är att ha en förbundshalsduk och logo klar under år 2020 (enligt 
styrelsens möjligheter)



FÖRBUNDETS FANA OCH VIMPEL
Beroende på vad vårmöte röstar om, tar styrelsen beslut hur vi går vidare md fanan och vimpeln. Fanan 
har betydligt striktare heraldiska regler som måste beaktas om den vill uppdateras. Det är alltså ett 
skilt beslut beroende på utfallet på vårmötet. 

Bild på vår fana och vimpel:



STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER
Victor (Scoutchef) tel. 040 190 6406

Daniela (Vice scoutchef) tel. 040 503 1866

Jockum (Program) tel. 050 340 5723

Matilda (Mångfald) tel. 044 320 0296

Mixo (Kårstöd) tel. 040 0764 884

Fanny (Kårstöd 2) tel. 040 963 6771

Ninni (Utbildning) tel. 040 081 7644

Alla nås också på förnamn.efternamn@scout.fi



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset#fissc #partioscout

TACK FÖR ATT DU TOG DEL AV MATERIALET!

Bilder: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti, Josefiina Lilja, Eeva Helle, Nico Holmberg / Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter

www.scout.fi

http://www.scout.fi/

