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ATT ANVÄNDA VÅR LOGOTYPE - GRAFISK MANUAL.
Logotypen är den symbol (ord, bild eller kombination av ord och bild) som ett företag eller
organisation använder som kännetecken. Ofta består märket av en symbol samt text, precis
som vår egen logotype.
En logotype används i all utåtriktad information för att visa vem som står bakom budskapet.
Att tänka på:
Enligt förbundsstadgarnas § 2 ska förbundets symbol och medlemsmärke utgöras av en tallkvist
med texten Skog och Ungdom. Detta gäller Förbund, distrikt och lokalavdelningar. Det ligger i
var och ens ansvar att alla avdelningar och distrikt upplever sig ingå i samma organisation
genom profilkläder, PR-prylar och trycksaker.
* Symbolen, är en logotype och ska användas vid all presentation i form av skrivna dokument, protokoll, trycksaker, PowerPoint-presentationer, bildspel, hemsidor, YouTube, banderoller, kuvert, medlemskort och klistermärken.
* Storlek: Symbolen får aldrig överstiga 25% av den täckta ytan på webben. Storleksförhållandet får inte ändras, dvs bredd x höjdförhållandet ska vara 686 x 473 bildpunkter.
Placering bör i skrivna dokument helst vara i sidhuvudets vänsterkant (rekommenderad
storlek 124 x 85,5 pkt). Placeringen bör i andra fall anpassas efter omständigheterna.
* Färg: I första hand ska grön färg användas, färgkod 348. Svart färg tillåts om ingen annan
möjlighet finns vid t.ex kopiering eller vid enfärgsproduktion. Vit färg tillåts på transparenta
klistermärken samt på svart bakgrund. Det är tillåtet att göra symbolen transparent, t ex
bakgrund på en hemsida.
* Teckensnitt: Brush Script MT. Distrikt och lokalavdelning kan lägga till sitt namn under symbolen med samma färg och teckensnitt som symbolen. Till exempel:

Värnamo Skog och Ungdom-avdelning

Västra Götalands distrikt av
Förbundet Skog och Ungdom

* Hemsidans topp, med symbolen och granskogen kan fritt användas av alla inom förbundet. Till exempel:

Västra Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

* Förbundets hemsidesadress: skogochungdom.se eller annan hemsidesadress under
Förbundet Skog och Ungdom bör alltid kompletteras med symbolen om det är möjligt.
FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM
Box 2032, 641 02 Katrineholm.
Tel: 0150-503 95.
Fax: 0150-535 99.
Bg: 167-0132
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E-post: forbundet@skogochungdom.se.
Hemsida: www.skogochungdom.se

