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av F-Styret 2010/11

Inledning

Sektionen gör mycket för sina medlemmar, men
även om föreningar som FiF, FARM, SNFTM och
alla andra gör ett utmärkt jobb med sina arrange-
mang verkar det inte alltid framg̊a att det är sektio-
nen, genom dessa föreningar, som arrangerar dessa
arrangemang.

Genom att införa grafiska riktlinjer, och ålägga
sektionens funktionärer och föreningar att följa des-
sa kommer vi att bygga p̊a ett gemensamt va-
rumärke och därmed tillsammans visa att det lönar
sig att vara medlem av Fysikteknologsektionen.
Detta varumärke kommer att vara mycket viktigt

i framtiden, när det oundvikliga avskaffandet av
k̊arobligatoriet sker.

Ett s̊adant varumärke är dock mycket lättare att
rasera än att bygga upp. Därför är det viktigt att
alla föreningar följer dessa grafiska riktlinjer, och
använder sektionens emblem p̊a ett s̊adant sätt att
det gynnar sektionen och dess goda rykte.

F-styret 2010/11

Riktlinjernas räckvidd

Givetvis m̊aste inte alla använda sektionens
namn och logotyp (men när de gör det s̊a ska rikt-
linjerna följas) — men det finns ett antal olika
grundfall som gäller när kommittéer, föreningar och
funktionärer knutna till sektionen ska annonsera p̊a
Chalmers.

Kommittéer

Eftersom de kommittéer som ligger utanför sektio-
nens budget∗ inte stöds ekonomiskt av sektionen,
anses deras arrangemang inte vara lika h̊art knut-
na till sektionen (eftersom de finansieras av kom-
mitténs egna medel). Därmed m̊aste dessa kom-
mittéer inte alltid använda sektionens logotyp. Om

sektionens logotyp används gäller dock dessa gra-
fiska riktlinjer.

Tillfällen d̊a sektionen gärna ser att dess logo-
typ finns med är till exempel vid anmälda, insyna-
de arrangemang i Focus. Gasquer och pubrundor
är undantagna d̊a dessa affischer redan fylls av allt
för m̊anga logotyper. Arrangemang som arrange-
ras för sluten grupp eller som inte är insynade (ex.
PR/sexmästerikalas o. dyl.) f̊ar absolut inte annon-
seras med sektionens logotyp.

Specialfall: FARM

När FARM korresponderar med utomst̊aende och
annonserar arrangemang är det viktigt att det

∗Med detta avses de sektionskommitéer som förtecknas i §9.1 i sektionens reglemente.
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framg̊ar att sektionens arbetsmarknadsgrupp är
ig̊ang. Därför anser vi att FARM bör ha med sek-
tionens logga när de skickar brev och dylikt till
företag, och de ska d̊a följa de riktlinjer som finns.

Funktionärer och budgetarrangemang

Funktionärsposter†, som är en del av sektionens
budget och därmed kan anses arrangera sektionens
arrangemang (eftersom detta sker med sektionens
medel), bör definitivt använda sektionens logotyp
när de annonserar, och ska d̊a följa de riktlinjer som
finns. Funktionärer som har representation budge-
terat, i form av kläder med tryck, bör även ha med
sektionens logotyp n̊agonstans p̊a dessa kläder. Det-
ta tryck behandlas inte av riktlinjerna, utan f̊ar dis-
kuteras i samr̊ad med F-styret.

Även när t.ex. kommittéer annonserar arrange-
mang som är direkt budgeterade av styret (t.ex.

Hofflor, Ärtsoppa och dylikt) s̊a ska sektionens lo-
gotyp användas, och d̊a m̊aste riktlinjerna följas.

Intresse- och medlemsföreningar

De föreningar som beviljats intresse- eller med-
lemsföreningsstatus har därmed även rätt att “i
namn och emblem använda sektionens namn och
symboler”. Om dessa föreningar väljer att utnyttja
denna rättighet m̊aste de även följa riktlinjerna i
detta dokument.

I de fall där dessa riktlinjer krockar med
föreningens eventuella grafiska profil eller åsikt bör
en diskussion h̊allas med F-styret, s̊a att en lösning
b̊ada parter är nöjda med kan n̊as. I detta fall ska
F-styret endast verka för att sektionens namn och
emblem nyttjas p̊a ett presentabelt och smakfullt
sätt, och p̊a ett sätt sektionen kan ställa sig bakom.

(a) Sektionens logotyp med ring (b) Sektionens logotyp utan ring

Figur 1: Sektionens logotyp kan användas med eller utan ring, beroende p̊a situation.

Riktlinjer

Typografi

Av tradition används ofta LATEX p̊a sektionen. Det-
ta ger tydliga, igenkännliga dokument, speciellt i
kombination med den logotyp sektionen har idag.
Därför rekommenderar vi att man använder LATEX
till motioner, protokoll, brev och andra texttäta do-
kument.

Dock s̊a är LATEX inte alltid särskilt lämpligt

att använda; till exempel s̊a kan det vara sv̊art att
göra ordentliga affischer i LATEX. Om man av denna
(eller godtycklig annan) anledning väljer n̊agot an-
nat verktyg s̊a är det fritt fram att välja typsnitt,
färg, format och övrig design under förutsättning
att resultatet blir 1) läsbart, 2) licensmässigt kost-
nadsfritt för sektionen och 3) smakfullt och/eller
passande i sammanhanget.

Det kan även vara bra att tänka p̊a hur läsbar

†Med detta avses de sektionsfunktionärer som förtecknas i §10.1 i reglementet samt SNFTM och (kärn)styret.
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texten är p̊a lite större avst̊and, att vissa typer av
färgblindhet är ganska vanliga, att typografinördar
tar illa upp när man använder “Comic Sans”, med
mera. Man ska även tänka p̊a att inte blanda för
vilt; det kan förvirra betraktaren.

Mallar för LATEX-dokument finns tillgängliga p̊a
ftek.se/main/dokument/.

Logotyper

Sektionen har i grunden en logotyp (den nuvarande
antogs av F-styret p̊a styretmötet 2010-05-13), som
finns tillgänglig i n̊agra olika varianter. Den som of-
tast används är den enkla logotypen utan ring, se
figur 1b. P̊a icke-vit bakgrund används med fördel
varianten med ring (figur 1a), där omr̊adet innanför
ringen d̊a är fyllt med vitt. Detta är även den vari-
ant som används p̊a sektionens tygmärken.

Sedan finns det även en variant för de funk-
tionärer som inte har n̊agon egen logotyp, se figur 2.
En s̊adan kan man f̊a genom att kontakta F-styrets
sekreterare.

Logotypen finns bara i en färg; svart. I situatio-
ner d̊a logotypen ska användas p̊a svart bakgrund
används varianten med ring, och d̊a kan man om
man vill även dra en extra vit cirkel runt logoty-
pen.

Logotypen f̊ar aldrig beskäras eller upprepas i
mönster, och m̊aste alltid beh̊alla samma propor-

tioner (den f̊ar allts̊a inte förvrängas). Man f̊ar inte
heller modifiera logotypen genom att lägga till text
eller dylikt. Logotypen ska dessutom alltid omges
av en marginal p̊a minst 10% av dess höjd, p̊a alla
h̊all. Detta gäller alla varianter av logotypen.

Placering av logotypen

Logotypen bör alltid placeras längst upp till vänster
eller längst ner till höger p̊a sidan, oavsett om det
ska sitta andra logotyper p̊a dokumentet eller in-
te. Om detta krockar med k̊arens grafiska profil s̊a
har k̊arens profil företräde; annars har sektionens
riktlinjer det.

Om föreningen dessutom har en egen logotyp
placerar man lämpligtvis den p̊a motsatt sida, dvs.
längst upp till höger eller längst ner till vänster, re-
spektive. Vilken av dessa tv̊a konfigurationer man
väljer är upp till tycke och smak.

Spr̊ak

Eftersom sektionen tidigare har haft det sv̊art att
n̊a ut till mastersstudenter ser vi gärna att affische-
ring sker p̊a b̊ade svenska och engelska; gärna exakt
samma text p̊a de tv̊a spr̊aken, p̊a samma affisch om
möjligt. Detta gäller särskilt de föreningar som in-
te specifikt sysslar med festverksamhet, t.ex. FIF,
Blodgruppen och liknande.
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Fysikteknologsektionen
Föreningsnamn

Figur 2: En speciell sektionslogotyp för funktionärer.
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