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Motion inlämnad av Christian Almgren gällande förändring av 
klubbens logotype 

 

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 
 

Motionen avslås till förmån för styrelsens förslag till logotype. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Christian Almgren föreslår årsstämman att uppdra åt styrelsen att utifrån den logotype som funnits 

inom klubben i långa tider, ta bort bokstäverna ”SFK” och lägga till ”Svenska fjällklubben” men i 

övrigt behålla den historiska symbol som förknippas med klubben sedan länge. 

 

Bakgrund 
 

Inför lanseringen av klubbens nya hemsida bedömde en majoritet av styrelsen att en ny grafisk profil 

skulle tas fram. Styrelsen gjorde även bedömningen att den var behörig att fatta beslut om ändring i 

den grafiska profilen. Den nya logotypen lanserades i samband med den nya hemsidan. 

Den nya logotypen togs emot med blandade känslor, dock har det varit mycket positivt mottagande på 

sociala medier (i form av gilla-markeringar när vi bytte logotyp) och genom inkomna mail.  

 

Två motioner om att behålla den nuvarande logotypen med vissa mindre ändringar har inkommit till 

årstämman. Styrelsen håller fast vid sin initiala bedömning att den var behörig att fatta beslut om 

ändring i den grafiska profilen men mot bakgrund av de inkomna motionerna kommer beslutet att 

överlämnas till årsmötet för ett slutligt avgörande. 

 

Styrelsens förslag till logotype 

Svenska Fjällklubben för idag en förhållandevis anonym tillvaro. Förkortningen SFK är inte självklar 

för personer utanför klubben. Vi är i dag överösta av trebokstavsförkortningar och SFK som 

förkortning är inte tillräckligt orginellt eller tydligt för den stora allmänheten. Gör man en sökning på 

Google på SFK så är det inte Svenska Fjällklubben som toppar sökresultaten.  

Nuvarande logotyp har under åren använts med olika färger och egengjorda sammansättningar och 

logotypens utseende har i viss fall varit skiftande(se nedan). Vid framtagandet av den nya hemsidan 

framkom det tydligt att den nuvarande logotypen skulle komma att upplevas som föråldrad. 

 

Styrelsen bedömde att det därför fanns behov av att modernisera nuvarande logotype men enbart med 

mindre ändringar. En annan fråga som blir ytterst relevant i detta sammanhang är också vilken SFK-

logotyp som ska anses vara den rätta. 

I styrelsens förslag är SFK ersatt av ett vattendrag, dels av anledningen att det blir väldigt tomt när 

SFK försvinner men även som en symbolik då vatten är en viktig resurs i fjällvärlden.  
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Ett av fjällen har fått ett mjukare utseende i form av en fjälltopp och inte två.  

 

Styrelsen föreslår en huvudlogotype, samt en alternativ beroende på användningsområde:  

 

Huvudlogotype  

 

På webben, i dokument, på marknadsföringsmaterial såsom beachflaggor, roll-ups med mera så 

föreslås en logotype som är rak och Svenska Fjällklubben står utskrivet efter symbolen. 

 

 

 

Alternativ logotype 

 

I sociala medier och i de fall vi trycker upp material i runda former (tygmärken, pins, klistermärken) 

så föreslår styrelsen en rund logotype med text runt symbolen och med tillägget ”Anno 1927”  för att 

förtydliga att vi är en klubb med en långa anor. 

 

 

 

För att kunna ge hela bilden inför beslut så visas här exempel på varianter av nuvarande logotype: 
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Nuvarande logotyp skulle se ut som nedan på vår nya hemsida, en färgsättning som inte harmoniserar 

med övrigt innehåll: 

 

 

 

 

För styrelsen 

 

Jan Lundhag 

Ordförande 


