Hovedbestyrelsens oplæg til debat

LOGO

PUNKT 9

I DUI-LEG og VIRKE gør vi i dag brug af to
logoer. Det har vi gjort siden landsmødet i 2018,
hvor der blev præsenteret et nyt logo fra 2018
som Landsforbundets Hovedbestyrelse
efterfølgende har gjort til det officielle vartegn
for organisationen. Det har medført, at der har
været en del debat i organisationen om logoet.
Formålet med dette oplæg er, at der under
landsmødet vedtages et officielt logo, så der ikke
er nogen tvivl om, hvilket der er det officielle.
Men det er samtidig vigtigt at understrege, at
der ikke sættes en deadline på udfasning af det
logo, der ikke bliver vedtaget. Udvalget der har
arbejdet med oplægget omkring logoet er enige
om, at forskellen er noget, man ser internt, men
kommende medlemmer vil formentlig ikke
bemærke forskellen. Udvalget har samtidig lagt
vægt på, at det layout, der er lavet i forbindelse
med logoet fra 2018, er af en sådan kvalitet, så
man ikke vil stille spørgsmålstegn ved yderligere
end selve logoets udformning.

LANDSMØDE 2022

Forslag 1: Logoet fra 2018 bliver det officielle
logo for DUI–LEG og VIRKE. Afdelingerne må frit
bruge det gamle logo. Alle materialer med det
gamle logo hos lokalafdelingerne vil blive
accepteret af Landsforbundet og
Forbundskontoret og må ikke blive afvist på
baggrund af brugen af det gamle logo. Dog vil
det være som anbefaling fra landsforbundet at
logoet fra 2018 skal bruges.
Forslag 2: Logoet fra 1968 bliver DUI-LEG og
VIRKEs officielle logo med en lille modificering af
den røde farve for, at det passer til det nye
koncept som er udviklet. Udfasning af officielt
materiale fra landsforbundet med logoet fra
2018 vil starte fra dags dato. Dog vil alle gamle
og fremtidige materialer med logoet fra 2018 fra
lokalafdelingerne accepteres af Landsforbundet
og Forbundskontoret og må ikke blive afvist på
baggrund af brugen af logoet fra 2018.

21.-22. maj på Ankersminde

Det er vigtigt at understrege
Uanset valg af logo, så vil den enkelte afdeling
kunne få assistance til lokalt materiale med det
andet logo så længe, der er afdelinger, der
benytter dette. Det anbefales dog, at
afdelingerne ved større nyanskaffelser, hvor der
skal logo på benytter det af landsmødet
godkendte og dermed officielle logo.
Debatten på Landsmødet
Punktet vil blive indledt med en generel
beskrivelse af formålet med debatten og
rammerne for den. Det vil være en fra udvalget,
der indleder. Derefter vil der blive holdt et
oplæg af dirigenten eller lignende neutral
person, hvor begge siders argumenter vil blive
oplyst. Der vil blive åbnet for debatten, men der
lægges op til en debat, hvor man kommer med
tilføjelser frem for gentagelser. Der lægges
samtidig op til en stram styring fra dirigenternes
side.

Logo fra 1968

MAJ 2022

Logo fra 2018
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