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Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Tillägg i Policy för grafisk profil: Utskottens logotyp 

Bakgrund 

Då Studierådet är en viktig del av sektionen och vill kunna ha ett ansikte utåt mot 
sektionsmedlemmarna på sociala medier eller vid marknadsföring, så önskar Studierådet att det 
införs en egen logotyp till utskottet. Denna logotyp skulle användas till Facebook, kommande 
märken, mittkursutvärderingar med mera och verka som en enhetlig bild av sektionen genom sin 
likhet till sektionens logotyp. Studierådet anser dock att alla utskott på sektionen ska kunna ha en 
egen logotyp och vill därför införa en utskottslogga i sektionens grafiska profil. Denna ska kunna 
användas av alla genom att ordet ”UTSKOTT” byts ut mot utskottets förkortning. Genom den form 
och det utseende som vi föreslår kommer logotyperna visa på en enhetlig sektion och att utskotten 
är en del av denna.  
 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i Policyn för grafisk profil ändra  

 från    

 § 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.  
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 till 

 §7:2 Logotyper  

§ 7:2:1 Sektionens 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. 

  

§ 7:2:2 Utskottens logotyp  

 

3. Utskottens logotyp.  

Utskottens logotyp består av sektionens märke omgivet av en inre och yttre cirkel. 
Mellan cirklarna står det längst ned ”EKOSYSTEMTEKNIK” och ovanför märket byts i 
mallen ovan texten ”UTSKOTT” ut mot utskottets förkortning, exempelvis SRW, PR 
och liknande. Texten skrivs i versaler 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. 

Lund, dag som ovan 

Studierådet  


