Grafisk profil och föreningskläder
Föreningens logo
Föreningens logotyp får endast användas med tillstånd av Styrelsen.

Principer för sponsortryck
1. Föreningens styrelse kan besluta om sponsortryck på föreningens kläder.
2. Sponsortrycken skall vara lagliga, etiska och moraliska samt får inte dominera föreningskläderna i antal eller storlek.
3. Styrelsen kan besluta att föreningskläder inte får användas om sponsoravtal avslutas.

Grafisk profil
1. Föreningens basfärger är svart och vitt, med de åländska färgerna som komplement.
Även marinblått kan förekomma.

Principer för föreningskläder
Ambitionen är att samtliga kläder med föreningens logotyp och profil skall kunna erbjudas till alla
simmare, både juniorer och seniorer. Även supportrar ges i mån av möjlighet att köpa kläderna.
Klädernas färger skall vara i enlighet med föreningens grafiska profil.
Kläderna skall hjälpa oss att skapa en vi-känsla inom HELA föreningen, inte inom de enskilda
simgrupperna eller sektionerna. Vi har inte särskilda kläder beroende på prestation eller tävlingsdeltagande.
Vi undviker att hålla varulager, då detta skapar utrymmesbrist och binder kapital. Föreningen
skall kommunicera en tydlig rutin för hur kläder beställs och hur lång leveranstiden är.
Kostnad för kläderna skall vara självkostnadspris. Föreningen skall inte tjäna några pengar på
förmedling av kläderna, men står oftast för tryckkostnaden av logotyp och föreningsnamn.
Förslag och önskemål riktas till föreningens Profilgrupp, som vid behov förankrar med Styrelsen.

Tränarnas kläder
Tränare och gruppledare skall ges rimlig möjlighet att använda kläder som är i enlighet med föreningens profil.
Nya tränare får en pikétröja och ett par funktionsshorts på föreningens bekostnad. Vid behov
kan gruppledare köpa fler kläder, till hälften av inköpspriset.

Gruppledare och tränare som ofta har uppdrag som ledare på tävlingsresor och läger bör ha fler
omgångar ledarkläder.

Simmössor
Simmössan är vit med Visit Ålands logotyp1 och texten ÅLAND,
trycket finns på båda sidor av mössan.
Om man använder simmössa på tävlingar är det denna simmössa som
ska användas, Månadstävlingar undantaget. På träning får man själv
välja vilken mössa man använder.
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Logons användning är godkänd av Lotta Berner-Sjölund, VD för Visit Åland.

