
 
Grafisk Profil 
Arktis Programförening 

2017-09-15 

1. SYFTE: 
Syftet med denna grafiska profil är att ge tydliga riktlinjer för hur föreningen ska synas utåt.  
 
Genom att ha en konsekvent grafisk profil som tillämpas av hela föreningen kan ett starkare 
varumärke byggas vilket bidrar till en professionell image samt ett större igenkännande både bland 
studenter och utomstående. 

2. NAMN: 
Föreningens fullständiga namn är Arktis programförening. Kortformen, Arktis, får användas vid 
situationer då föreningen inte kan misstas för att vara en annan organisation.  
 

3. LOGOTYPER: 
Logotypen föreställer ett isberg med föreningens namn i mitten, alla föreningens färger används för att 
skapa ett djup i bilden. Loggan bygger vidare på samma temat som LTU där is utgör en stor del av 
universitetets image. 
 
På föreningens drive delas både vektor- och raster-versioner av föreningens logotyp. Det finns även 
olika versioner utav logotyperna vars användning varierar. Logotypen ska placeras tydligt och får inte 
förminskas till den grad att den blir otydlig. För att undvika att logotypen blir otydlig använder 
föreningen sig utav olika loggor beroende på storleken och användning. 
 
Får ej bli så liten att den ej är igenkännbar. Angivna färger skall också användas enligt beskrivning. 
Logotyp skall också finnas på allt som kommer ur föreningen.  
 
OBS! Personer som inte sitter i föreningsstyrelsen får endast använda loggan med tillåtelse från 
föreningen.  

4. TECKENSNITT: 
Föreningens officiella typsnitt skall användas då dokumentets riktas mot folk utanför styret. Texten 
som används skall vara futuraLT där textens vikt baseras på dess syfte. 

5. FÄRGER: 
Vid webbanvändning: 

Färg CMYK RGB Hex  

Mörk 97,94,41,43 30,30,71 14143f  

Mellan 92,89,36,29 46,46,90 1d1e47  

Ljus 84,81,32,18 65,65,108 41416c  

Vitt 0,0,0,0 255,255,255 ffffff  
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Vid tryck är föreningens officiella färger: 

Färg CMYK RGB Hex Pantone  

Mörk 97,99,37,44 32,23,71 201747 275 C  

Mellan 83,82,36,26 63,58,96 3f3a60 5265 C  

Ljus 72,70,31,13 89,84,120 595478 5275 C  

Vitt 0,0,0,0 255,255,255 ffffff 000 C  

 
Komplementfärger: 

Färg CMYK RGB Hex Pantone  

Klarröd 0,87,99 255,0,0 ff0000 2347 C  

Arkröd 0,94,75,27 186,12,47 #ba0c2f 200c  

6. EPOST OCH WEBB: 
Email signatur: 

Namn Efternamn 
Styrelsepost 
Arktis Programförening 
Luleå tekniska universitet 

 
Avsändare ska vara din officiella e-postadress, alltså post.arktis@geosektionen.se. Gör aldrig 
e-postutskick för föreningens räkning från en privat e-postadress. Mottagare (”To”) bör antingen vara 
din officiella e-postadress, eller kan möjligtvis lämnas tomt. De riktiga mottagarna skickas som BCC 
(Blind Carbon Copy). Därmed undviker man att visa alla mottagarnas e-postadresser för varandra. 
Samt motverkas spam, att visa utskickets exakta natur och ger dessutom ett mer professionellt 
intryck. 
 


