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Styrelsen föreslår att föreningen antar en ny grafisk profil, bl a med ett klubbmärke som 

lyfter fram såväl ortsnamnet Eskilstuna som vår historia.  

 

Eskilstuna Guif har under åren haft två dominerande klubbmärken.  

 Det första märket, ett runt märken med bokstäverna UIF omgärdat av ett stort G, hade 

anor från 1900-talets början då Godtemplarnas Ungdomsförbund antog sitt 

ungdomsmärke och Guif gjorde en liknande layout några år senare (se sidan 2) 

 Det andra klubbmärket, en vapensköld, togs fram i början av 2000-talet då Guif 

separerade från Godtemplarorganisationen och Guif ville genom bytet av klubbmärke 

markera att man var en fristående förening. Det gamla runda märket behölls som en del 

av det nya märket. 

 

Ortsnamnet Eskilstuna har från tid till annan funnits i anslutning till klubbmärket eller som 

en del av klubbmärket.  

 
 

Styrelsen anser att ortsnamnet bör lyftas fram ännu mer och att klubbmärket skall avspegla 

detta. Vi är en av Eskilstunas ambassadörer, vi är viktiga för Eskilstunas identitet och 

varumärke och vi bör stolta kunna identifiera oss själva med Eskilstuna.  

 

Att bokstäverna GUIF har en koppling till Godtemplarna ser styrelsen inte som någon 

belastning, det är få eller inga som i dagsläget tror att föreningen är del av 

Godtemplarrörelsen (numera IOGT-NTO). Vi anser att det finns ett värde i att känna till sin 

historia och en stolthet i de anor som vi har sedan slutet på 1800-talet. Att ha ett 

klubbmärke som anspeglar på sin historia ser vi som en stark fördel. 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar bifogad ny grafisk profil inklusive byte av klubbmärke. 

Förslaget innebär att vi går tillbaka till märket med anor från början av 1900-talet, men med 

skillnaden att vi lägger ortsnamnet Eskilstuna först. 

 

För Eskilstuna Guif styrelse 
 

 
CG Hjelm 
Ordförande 
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