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Profilprogram
för Flottans Män
Flottans Män är föreningen för alla som
har intresse för flottan och vill vara med i
kamratskapen kring flottan.

För att bli medlem fordras att man
antingen har tjänstgjort i marinen tidigare
eller fortfarande är i tjänst, antingen som
värnpliktig eller anställd.

Medlemskap i lokalförening kan därutöver
efter särskild prövning av dess styrelse
vinnas av svensk medborgare med stort och
aktivt intresse för flottan och föreningens
ändamål.
Menig eller officer, man eller kvinna har
ingen betydelse – alla är lika välkomna.
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Avsikten med Profilprogrammet
Vi vill att de som berörs ska uppfatta
medlemmarna i Flottans Män som
yrkesfolk med gedigen bakgrund.

Vår visuella identitet betyder mycket
för vår trovärdighet.

När vi kommunicerar ska mottagaren
få en tydlig signal om att det är
Flottans Män som står bakom
innehållet.
Vår logotyp och grafiska profil är
våra igenkänningstecken utåt.

En enhetlig tillämpning av den
grafiska profilen på trycksaker,
webbsidor m.m. ska underlätta
igenkänningen av vår förening.
Profilen ska sätta sin prägel på all
kommunikation med omvärlden.

Dessa anvisningar ska
gälla vid produktion av allt
informationsmaterial som beställs av
såväl riksföreningen som de lokala
föreningarna.
Det är av största vikt att tryckta och
webbaserade symboler blir rätt, både
vad gäller färg och bildupplösning.
Original ska rekvireras från kansliet.

Föreningen bildades 1935, och någon
riktig grafisk profil har aldrig funnits.
Med det kommunikationsflöde vi har
idag är det allt viktigare med en stark
profil. Reglerna i detta profilprogram
hjälper nu riksföreningen och
lokalföreningarna att visa en enhetlig
profil.

Genom profilprogrammet får du
som användare hjälp att lättare
göra rätt och därigenom stärka
Därför är det viktigt att den tillämpas, samhörigheten i vår över landet
inte bara externt utan också internt,
spridda förening.
Den grafiska profilen stärker
samhörigheten inom föreningen.
i alla sammanhang för att stärka
föreningens profil.

Tveka inte att kontakta
informationsansvarig på kansliet
om du vill ha särskilda råd eller
behöver hjälp med något.
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Allas ansvar
Var och en som i något
sammanhang producerar något av
det som omfattas av Flottans Mäns
grafiska profilprogram har ett
ansvar för att reglerna följs.
Gemensamma riktlinjer ger ett
professionellt intryck.
Det ökar igenkänningen och
stärker vår trovärdighet.

Föreningens symbol
Symbolen förekommer i två olika
utföranden, historiskt förankrade.
Dessa regler är ett klargörande
av vad som gäller för tryckt och
broderad symbol.

Tryckt eller webbaserat
märke
Symbolen, i färgutförande eller
svart/vitt, ska vara örlogsflaggan
inskriven i en rund repslinga.
Digitalt original i PDF-format
rekvireras från kansliet.

Broderat märke
Symbolen ska vara örlogsflaggan
inskriven i en lagerkrans.
Broderade märken beställs hos
kansliet.
Vår logotyp är vårt
kännetecken
Det är viktigt att den alltid finns
med i allt material där Flottans Män
ska kännas igen.
Den grafiska profilen klargör
också vilka typsnitt, stilgrader
och layouter som ska användas
av riksföreningen och lokal–
föreningerna.

Det kan inte nog poängteras att
det är viktigt att vår grafiska profil
följs för att få samstämmighet
mellan alla lokalföreningar.
För ytterligare vägledning
Kontakta alltid informationsansvarig på kansliet om du har
frågor om hur vår grafiska profil
ska användas.
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Grafisk reproduktion

Symbolen i tryckt och digital version
Storleken ska vara så att logotypen uppmärksammas
men inte dominerar över budskapet.
Logotypen ska alltid finnas med i externt material.
När ett färgdokument skrivs ut på en skrivare som enbart
skriver med svart färg kommer symbolen att reproduceras i gråskala.
Du får aldrig tillverka föreningens logotyp själv eller
använda egen logotyp.

Digitala original tillhandahålls från kansliet!

Identifikation är viktig!

Det kan inte nog poängteras att det är viktigt att vår grafiska
profil följs för att få samstämmighet mellan alla lokalföreningar.
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Logotypen

Utformning symbol och text

Flottans Män

X

Riksförbundet
1/1

X

1/4

Exempel:

Använd digitala original för
inkopiering så blir det rätt.
Beställs från kansliet.

FLOTTANS MÄN
Kalmarsund

KAMRATFÖRENINGEN

FLOTTANS MÄN
Kalmarsund
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Logotypen
Utformning symbol och text

X

X
1/1

1/4

Logotypens uppbyggnad

FLOTTANS MÄN är ett egennamn* och skrivs därför
versalt i logotypen. Typsnittet är Times Regular (30
punkter i exemplet överst på sidan).
Avdelning etc Times Regular (21 punkter i exemplet
överst på sidan).
Tillägg etc Arial Regular (15 punkter i exemplet
överst på sidan).
Namnet ska placeras på ett avstånd från repslingan
som motsvarar halva radien.
Texten placeras på en tänkt linje som träffar i 		
underkant på flaggans kors.
Förhållandet mellan stilgraderna är proportionellt
och framgår av ovanstående.
Stilgradern på ”FLOTTANS MÄN” bestäms alltid av
X-höjden i symbolens ”FM”! Stilhöjderna på de andra
textraderna ändras proportionerligt.
* I löpande text skrivs Flottans Män på detta vis.

EXEMPEL
Använd alltid digitalt original! Rekvireras från kansliet.
Times Regular 7 punkter
Times Regular 10 punkter

Times Regular 7 punkter
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A4 (210 x 297 mm) i underskala
12 mm

75 mm

Brevmall
Använd alltid brevmall vid korrespondens, 		
eller skriv på ark, redan utskrivna från brevmall!

20 mm

Areal 8 punkter

Föreningen Flottans Män i Norrtälje
c/o Lundgren, Floragatan 9
761 31 Norrtälje

Telefon
E-post

076 166 65 66
kenneth.lundgren@gmail.com

Org.nr

814401-0686
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Hemsida
Flottans Män
Riksförbundet
Kamratskap

Örlogstradition

Sjöförsvar

Flottans Män
Trelleborg
Kamratskap

Örlogstradition

Sjöförsvar
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Broderat märke

Flottans Män

Flottans Män

Broderade märken beställs alltid från kansliet!

Identifikation är viktig!

Det kan inte nog poängteras att det är viktigt att vår grafiska
profil följs för att få samstämmighet mellan alla lokalföreningar.
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Typografin är viktig för föreningens
grafiska profil.
Det är viktigt med typografisk enhetlighet
och konsekvens överallt där föreningen
förekommer med sin logotyp – på brev, i
trycksaker med mera – både internt och
externt.
Det ger ändå frihet i utformning så länge
dessa riktlinjer följs.
Använd alltid färdiga original av logotypen
vid tryckning eller annan reproducering.

Tillverka aldrig själv logotypen.
De typsnitt Flottans Män i huvudsak
använder är Times New Roman och Arial.
För att alla ska kunna använda rätt typsnitt
måste typsnitten finnas tillgängliga på
de datorer som används vid skapande av
dokument.
Reglerna gäller även e-brev där Verdana
ersätter Times New Roman i brödtext.

Typsnitten är valda för att uppnå så hög
läsbarhet som möjligt. Detta med tanke på
tillgängligheten till fonter i förekommande
datorer och för att problem med fonter inte
ska uppstå när vi skickar filer till andra.

Arial (14p-16p) i rubriker och Verdana (12p)
i brödtext eller Verdana i både rubriker och
brödtext.

Times New Roman (12p) används i
brödtext (löpande text).

I sociala medier är identifikationen viktig.
Igenkänningen av hemsidan är väl inarbetad
och profilprogrammet är i linje med dess
utformning.
Besökaren på sidorna ska klart och tydligt se
att Flottans Män är avsändare.

Arial används i rubriker, diagram,
tabeller och till adresser.

E-post

Sociala medier

Times New Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
Verdana
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890?!(.,;:)
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