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POLICY GRAFISK PROFIL FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

POLICY FÖR GRAFISK PROFIL 

NAMN  

”V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad, TLTH” är sektionens fullständiga namn. V-

sektionen skrivs med inledande versal och TLTH skrivs helt med versaler. 

Sektionens hela namn skall skrivas ut i inledning av texter. Därefter kan namnet förkortas till 

”V-sektionen” om förväxling med andra V-sektioner ej är möjligt.   

EGENNAMN  

Funktionärsposter anses vara egennamn på V-sektionen och skall därav skrivas med inledande 

versal. Exempelvis Hustomte, Aktuverad och Cafénisse. Detsamma gäller sektionens utskott 

vilka också skrivs med inledande versal. Exempelvis Hustomteriet, Sexmästeriet och 

Cafémästeriet. 

 

Vid förkortning av Aktivitetsutskottet skall inledande och avslutande bokstav skrivas med 

versaler, AktU. Resterande utskott skrivs enbart med inledande versal vid förkortning.  

EMBLEM  

Sektionens officiella logotyp visas nedan. Denna skall användas vid alla tillfällen där sektionens 

logga är nödvändig. De tillfällen som syftas på är exempelvis vid grafiska element såsom 

affischer och dylikt. För tillgång till logotypen i rätt upplösning, kontakta nuvarande 

Informationschef.   

Logotypen skall återges med den rätta blå färgkoden, se nedan. Är detta inte möjligt kan loggan 

användas i en svart eller vit färg. Formatet högupplöst är 1080x1080 pixlar och dess typsnitt är 

sektionens officiella ”Futura”.  



POLICY GRAFISK PROFIL FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

FÄRGER 

V-Sektionens sektionsfärg är signalblå, Pantone 294 C. Denna färg dominerar sektionens 

grafiska stil. Utöver signalblå används även färgerna lantgrön, Pantone 556 C, svart, vit och grå, 

Pantone 428 C. Grå används främst för ordensbandet.  

Nedan har ovan nämnda Pantone-färger konverterats till CMYK-, RGB- och HEX. Vid grafisk 

design skall RGB-koden eller HEX användas och vid tryck skall Pantone användas för bästa 

möjliga resultat. Ibland är detta ej möjligt vid tryck och då skall CMYK användas. Viktigt att ha i 

åtanke är att färgerna kan se annorlunda ut på olika skärmar och i olika ljus. Kontrollera därav 

noga vid varje tryckt produkt att den överensstämmer med Pantone-färgen.   
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TYPSNITT 

V-sektionen använder sig av olika typsnitt beroende på ändamål. Sektionens officiella typsnitt 

är ”Futura”, ett typsnitt som är gratis att ladda ner men oftast redan finns tillgängligt i program. 

Detta typsnitt skall användas vid rubriker på affischer samt i V-sektionens logotyp.  

I stadgar och reglemente skall Times New Roman användas genomgående.  

Brödtext i övriga dokument skall använda typsnittet Calibri Light. Detta är ett vanligt typsnitt 

som är tillgängligt i alla möjliga skrivprogram så som Microsoft Word, Google Docs etc. 

Punktstorlekar som följer är rubrik 14 pt och brödtext 12 pt i detta fall.  

Exempel: 

På afficher: Futura 

I stadgar och reglemente: Times New Roman 

I brödtext: Calibri Light 

SPEGAT  

Ett spegat sätts fast i Teknologmössans snöre, en för varje år man gått på programmet. Dessa 

spegat finns att handla på KFS i Studiecentrum. Spegaten är programspecifika och därav 

använder sektionen tre olika färger, en för vardera program.  

Brand- och Riskstudenternas spegatfärg är svart/orange, Lanmäteristudenternas spegatfärg är 

ljusgrön och Väg- och Vattenstudenternas spegatfärg är signalblå.  

ORDENSBAND  

V-sektionens ordensband får användas av samtliga medlemmar och skall bäras tillsammans 

med högtidsdräkt. Bandet skall hänga från höger axel och över bröstet.  

Ordensbandet har bredden 46 mm med följande design:  

 

Ordensbandets färgkoder ses under stycket ”Färger” ovan i dokumentet.  
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