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Inledning
En grafisk profil är framtagen för att material som produceras i sektionens namn skall ge en
samlad bild av en enad organisation. Att använda den grafiska profilen innebär ett ansvar av
användaren. Användaren skall alltid tänka igenom sina val och se till att materialet ser
snyggt och respektabelt ut. Om det finns frågor eller oklarheter om den grafiska profilen
riktas de frågorna till informationsansvarig webmaster@it.sektionen.se eller grafiskt ansvarig
pr@it.sektionen.se.
Detta dokument innehåller beskrivning av sektionens grafiska profil, vilket inkluderar ett
förtydligande av användningsområde för de olika logotyperna.

Sektionens logotyper
Logotypen ska finnas med på allt material som används inom verksamheten.

Bild 1: Slackern

Bild 2: Hjärnan
Logotypen Slackern finns i vit mot blå bakgrund samt bara den vita delen av logotypen.
Logotypen Hjärnan finns i två färger; vinröd och vit. Legotypernas färg väljs beroende på
hur respektive färg står ut mot bakgrunden. Varken Hjärnan eller Slackern får förvrängas i
någon ledd.
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Placering
Den främsta placeringen av logotypen på trycksaker är i nedre högra hörnet. Denna
placering används på affischer, broschyrer och liknande trycksaker. Dokument i sektionens
namn skall ha logotypen på framsidan, medan övriga tryckgrejer så som tröjor och koppar
kan ha loggan där det blir estetiskt snyggast.

Färg
Tabell 1: Färgkoder till Slackern
Färg

Blå

Vit

CMYK

0.92, 0.47, 0, 0.43

0, 0, 0, 0

RGB

12, 77,146

255, 255, 255

Hex

#0C4D92

#FFFFFF

Tabell 2: Färgkod till Hjärnan
Färg

Vinröd

Vit

CMYK

0, 1, 0.59, 0.56

0, 0, 0, 0

RGB

113, 0, 46

255, 255, 255

Hex

#71002E

#FFFFFF

Observera dock att overallerna har färgen PMS 194.

Användningsområden
IT-Sektionen har haft Slackern så länge det går att minnas men har på senare dagar funnits
vara oseriös samt att den kan ge fel bild utåt. Där av skapades den nya loggan Hjärnan. Dock
har de olika användningsområden vilka förtydligas här nedan. En riktlinje är att tänka
Slackern som en form av maskot för IT-Sektionen.

Hjärnans användningsområden är följande:








Marknadsföring för nya elever
o Universitetsdagen och dylika dagar
o Event och affischering som hålls för icke befintliga IT-studenter
o Mottagningen vid event IT-styrelsen ansvarar för
Företag
o Mail, brev och övrig kontakt
o Event och affischering som hålls i samband med företag
UTN
o Officiell logotyp inom UTN
o Event och affischering som hålls i samband med UTN
Hemsidan
o Är främsta logotyp på hemsidan då den mest besöks av utomstående
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Slackerns användningsområden är följande:








Interna event samt fulsittningar
o Event och affischering som ENDAST hålls av och för sektionens medlemmar
(tex semmelfesten)
o Fulsittningar tillsammans med andra sektioner (tex overallsittning och
halloweensittningen)
o Under mottagningen av sektionens medlemmar (tex tröjor och overaller)
Profilvaror
o Så som koppar, tygmärken och väskor som kan köpas och användas av redan
befintliga medlemmar i IT-Sektionen
o Overallen
Skrubben
o Saker som skall sättas upp eller som tillhör sektionslokalen Skrubben
(observera dock vad som gäller för eventaffischer i punkter ovan)
Facebook
o Då Facebooksidan främst används för sektionens medlemmar

Typsnitt
IT-Sektionen har inget specifikt typsnitt som skall användas vid dokument eller affischering,
dock är Comic Sans extremt förbjudet.

Profilkläder
Vid skapandet av profilkläder som rör IT-Sektionen får både Slackern och Hjärnan
användas, dock bör de inte användas på samma kläder.

Signatur
Vid mailkontakt i sektionens namn ska den standardiserade mailsignaturen användas. Alla
styrelsemedlemmar skall ha tillgång till en postspecifik mailadress, där följande signatur
skall användas med valfritt typsnitt:
Förnamn Efternamn
Styrelsepost IT-Sektionen
Uppsala Universitet
styrelsemail@it.sektionen.se

Hemsida
Hemsidan skall använda IT-Sektionens officiella färg #71002E tillsammans med
kompletterande färger. Typsnittet väljs och sätts av sittande informationsansvarig
tillsammans med utseendet på hemsidan i övrigt.
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