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Grafisk profil
§1

Historik

Denna policy antogs på (möte och datum).

§2

Inledning

En grafisk profil är i grund och botten ett dokument som styr upp användandet av föreningens eller
ett företags logotyper och trycksaker. När detta skrivs har sektionen många olika mallar för
brevpapper, typsnittshantering och dylikt, vilket har orsakat en viss förvirring över vilken mall som
skall användas vid vilket tillfälle. Formuleringen och konkretiseringen av denna grafiska profil syftar
därför till att skapa en enhetlighet och professionell framtoning i sektionens trycksaker och ITanvändning.

§3

Namn

§3:1

Fullständigt namn

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

§3:2

Uttal

W uttalas [ou'e·].

§3:3

Förkortningar

Sektionens namn förkortas oftast ”W-sektionen”, men även ”W” eller “Eko”.

§3:4

Egennamn

Sektionen och sektionens utskott samt poster skrivs med inledande versal (till exempel Sexmästeriet
och Källarmästare). Detta gäller även sektionens trycksaker (till exempel Ekolodet och Nolleguiden).
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§4

Sektionsfärg

Sektionens färg är turkos.
Användandet av sektionens färg skall följa de nedan stipulerade färgkoderna.
Hexadecimalt/HTML-färg/webbfärg: #40e0d0
RGB: 64, 224, 208
HSL: 174°, 71%, 56%
HSV/HSB: 174°, 71%, 88%
CMYK: 71% 0% 7% 12%
I målarsammanhang ska det se turkost ut. Nedan finns exempel på färger som uppfyller detta krav.
NCS: S 1050 B60G/S 1050 B70G
Pantone: 3245 U

§5

Ordensband

Sektionens ordensband har en rimlig bredd med följande sammansättning, eller nära nog:
Färg, från vänster till höger:
blått (1/5)
vitt
(1/10)
turkost (2/5)
vitt
(1/10)
blått (1/5)
Samma färgordning gäller för medaljband.
Alla nuvarande och tidigare Sektionsmedlemmar får bära ordensband.

§6

Spegater

Ekosystemteknikstudenternas spegat har färgkombinationen turkos-turkos och skall följa den
färgkod som anges i Sektionens policy för den Grafiska profilen, eller liknande.
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§7

Sektionssymbol

§7:1

Märket

1. W-sektionens märke i svart och korrekt turkos.

Sektionens märke är ett rundat, snirkligt W. Symbolen benämns W enligt sektionens uttal, eller EkoW, eller mer sällan dubbelV. Märket kan vara antingen svart, vitt eller turkost enligt Sektionens policy
för den Grafiska profilen.
Ekos W får utsmyckas med nya detaljer om det görs av ett utskott inom sektionen och fortfarande
efter förändringen klart framgår att det fortfarande är ett Eko-W.

§7:2

Logotyp

2. Sektionens logotyp.

Sektionens logotyp består av märket omgivet av en inre cirkel med texten ”TLTH” krökt längs med
ovanför och ”EKOSYSTEMTEKNIK” krökt längs med under omgivet av en yttre cirkel. Texten skrivs i
versaler och med typsnittet Arial.
Logotypens utformning ändras aldrig och får endast förekomma i färgerna svart, vitt eller turkos
enligt Sektionens policy för den Grafiska profilen. Detta för att stärka sektionens varumärke.

Naturvetarevägen 16
222 41 Lund

Org.nr: 845003-2936

www.wsek.tlth.se
w-ordf@tlth.se

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
2018-03-22

§8

Maskot

4. Sektionens maskot.

Sektionens maskot är hajen Wera. Hon är likt sektionen en blandning av det bästa, och liknar till
utseendet en blandning av en randlös tigerhaj och en otjurig tjurhaj. Weras fenor placerar henne i
någon av ordningarna Hexanchiformes, Squaliformes, Squatiniformes eller Pristiophoriformes – detta
eftersom hon saknar analfena.
För att bibehålla Weras utseende och varumärke har Wera alltid:
●
●
●
●
●
●
●
●

§9

En lundensisk teknologmössa med 5 turkosa spegater (om i färg)
Turkosa ögon (om i färg)
Taggat leende
Bred, uppåtriktad nos
Mungipor slutar under ögonen
Fem gällock
Två ryggfenor
Ryggfenan och bröstfenor likt en delfins till formen

Typsnitt

På W-sektionen används följande typsnitt på sektionsdokument:

§9:1
Rubriker:
Brödtext:

Brödtext och rubriker:
Century Gothic
Calibri 11pt

Huvudrubriker: Century Gothic, pt.16
Underrubrik 1: Century Gothic, pt.14
Underrubrik 2: Calibri, pt.12
Underrubrik 3: Calibri, pt.12 kursiv
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§10 Styrdokument
Alla Sektionens Styrdokument, så som Stadgar, Reglemente, Policys och Riktlinjer skall ha
paragrafnumrering, vilken skall vara med paragraftecken samt kolon mellan siffrorna t.ex. §2:3:5.

§11 Sektionens trycksaker
Följande grafik och information används i sektionens olika trycksaker:

§11:1

Protokoll och riktlinjer

Sidhuvudet ska se ut som nedan angivna exempel.
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
Policy för Grafisk profil
åååå-mm-dd

Sidfoten ska se ut som nedan.
Naturvetarvägen 16
222 41 Lund

§11:2
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Wekobrevet

Varje Wekobrev skall innehålla följande information:
Wekobrev för Ekosystemtekniksektionen på LTH
Läsvecka xTx-x /vecka xx (förtydligande exempel: Läsvecka HT2-02/vecka 44)
Wekobrevsredaktör: Förnamn Efternamn Årskurs
Ansvarig utgivare: Förnamn Efternamn Årskurs
Som Ansvarig utgivare står alltid sektionens Ordförande.

§11:3

Ekolodet

Sektionen producerar en egen tidning för sina medlemmar. På ledarsidan skall det framgå vem som
har medverkat i produktion av tidningen.
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§11:4

Övriga sektionsrelaterade trycksaker

Det skall framgå att det är sektionen som är avsändare. Exempel på dylika är affischer, enkäter,
pamfletter etcetera.

§12 Hemsidan
Sektionens hemsida, http://www.wsek.se, ska i största möjliga mån följa den grafiska profilen.

§13 Signaturer i elektronisk post
Funktionär på sektionen kan, vid e-postkontakt med andra instanser, t.ex. företag, andra sektioner
och högskolor, tryckerier etcetera, infoga en signatur i slutet av meddelandet. Signaturen används
dels för att ge ett professionellt intryck och dels för att mottagaren skall kunna kontakta
vederbörande via telefon. Styrelsemedlemmar skall alltid infoga signatur när de skickar e-post.
Övriga funktionärsposter kan använda den efter behov.

§13:1

Mall för signatur i e-post

Typsnitt: Georgia
“Förnamn Efternamn”
“Post”
Ekosystemtekniksektionen inom TLTH
Lunds Tekniska Högskola
www.wsek.se | w-post@tlth.se | (+46)7xxxxxxxx

§14 Användande av Sektionens grafiska profil
Det åligger W-sektionens funktionärer att alltid, om möjligt, följa den grafiska profilen i
sektionssammanhang; detta för att upprätthålla ett professionellt intryck i trycksaker och IT. Om
stora undantag från denna grafiska profil önskas göras skall vederbörande först kontakta
Sektionsstyrelsen.

§15 Förvaltning av grafiskt material
Sektionens Grafiska Designer ansvarar för att bevara och upprätthålla grafiskt material (t.ex. märket,
loggan och Wera) i enighet med den grafiska profilen.
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§16 Hänvisningar och ytterligare upplysningar
Se även reglementet Kap 1 Föreningens symboler.
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