
IOGT-NTO:s grafiska profil



Hej!

I den här manualen beskriver vi IOGT-NTO:s grafiska profil. Manualen är ett redskap när vi ska ta fram 
trycksaker, producera skyltar eller skapa en webbsida. Den beskriver vilka typsnitt och färger vi ska använda, 
hur vi förhåller oss till fotografier och hur logotypen ska hanteras. Den är en hjälp för alla som på olika sätt 
kommunicerar i IOGT-NTO:s namn. Den grafiska profilen ger riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och 
värdeladdad profil som kommunicerar våra värderingar.

IOGT-NTO:s grafiska profil grundar sig på IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2016–2021 och IOGT-NTO:s 
varumärkesplattform. Med visuell identitet menar vi det som ögat ser, medan begreppet grafisk profil står för en 
instruktion i hur vi hanterar vår visuella identitet.

Alla som arbetar inom IOGT-NTO, såväl medlemmar som anställda, bidrar till hur vår organisation uppfattas. 
Hur vi svarar i telefon eller vad vi har för kläder på oss när vi representerar IOGT-NTO är med andra ord minst 
lika viktigt som hur vår hemsida ser ut.

En stark visuell identitet har ett unikt formspråk. Den som betraktar något från IOGT-NTO ska snabbt känna igen 
sig. Att vi är enhetliga är därför ett viktigt och kraftfullt verktyg. Att alltid hålla oss till den grafiska profilen stärker 
oss och vårt budskap. Enhetlighet innebär att vi ger oss själva och omvärlden ett samlat och professionellt intryck. 
På samma sätt riskerar vi att försvaga varumärket varje gång vi avviker från det som står beskrivet i den grafiska 
profilen. Att använda och följa vår grafiska profil är ett gemensamt ansvar. Ju tydligare vi är, desto lättare är det 
att  uppfatta och känna igen IOGT-NTO. Ett speciellt sammansatt grafiskt uttryck väcker människors känslor och 
tankar mer eller mindre medvetet och avsikten är att det som produceras, oavsett medium,  ska spegla ”själen” i 
IOGT-NTO.
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Logotyp
Logotypen är baserad på en logotyp som IOGT använde sig av under mitten av 1900-talet. Namnet står inuti 
globen, som representerar vår internationella verksamhet. Logotypen är moderniserad och omritad 2012. Genom 
återanvändning och modernisering omfamnar vi IOGT-NTO:s långa historia, samtidigt som vi blickar framåt. 
Avsikten är att logotypen ska fungera i många, många år framöver. 

Logotypen är en viktig del i vår visuella identitet och är den symbol som är ett av våra främsta kännetecken. 
Logotypen ska därför hanteras varsamt och konsekvent. Logotypen ska finnas med som avsändare för IOGT-NTO 
i alla sammanhang i alla kanaler.

Logotypen utstrålar de värden vi står för: engagerade, kunniga och utmanande.
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För att vårt visuella uttryck ska vara tydligt och konsekvent finns det några enkla regler att följa.

Vi använder i första hand den blå logotypen på vit botten. Sekundärt används den svarta eller vita logotypen om 
den blå inte fungerar. 

Logotypen bör i största möjliga mån centreras. Vi ändrar aldrig form på logotypen eller placerar  den så att den 
beskärs. För vissa dokument fungerar inte en centrerad logotyp och då placeras den vänster- eller högerställd med 
en generös frizon runtomkring. 

Vi krymper aldrig logotypen så att ordbilden blir oläslig. Minsta storlek i tryck är 13,5 mm.  

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Inom frizonen får inga andra objekt, som till exempel adressuppgifter, 
ikoner eller andra grafiska element placeras. Frizonens storlek beror på storleken på logotypen. Minsta frizon är  
40 % av logotypen storlek men gärna mer.

Logotypen får placeras ovanpå en bild men tänk på att placera den där den syns väl.

Frizon 
dvs ingen text eller 
element innanför

Vår vision är ett samhälle, en värld, 

där alkohol och andra droger inte hindrar 

människor  att leva ett fritt och rikt liv.

Exempel på centrerad logotyp:Rätt:

Fel:
Vill du veta mer? 

www. iogt.se
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Typografi
Typografin är viktig för vår identitet och har till uppgift att vara både funktionell och profilbyggande för vår  
organisation. Det typografiska uttrycket består av fyra delar: identitetsskapande typsnitt, rubriktypsnitt, typsnitt 
för underrubriker och typsnitt för brödtexter.

Akzidenz-Grotesk är ett grotesquetypsnitt (tidig sansserif) som lanserades av H. Berthold AG type foundry år 
1898. Detta väldesignade typsnitt var den första sansserifen som användes i stor skala över hela världen och har 
kommit att influera många andra typsnitts utformning genom åren.

Georgia har ett vänligt uttryck och designades 1993 av  Matthew Carter för Microsoft för att komplettera deras  
hustypsnitt Verdana. Georgia är så väldesignat att det passar för både tryck och digitala medier.

Identitetsskapande typsnitt
Berthold Aksidenz Grotesk Medium Condensed Italic sätts versalt i  13 graders lutning. Används som huvudrubrik 
och för att ge IOGT-NTO dess unika typografiska uttryck. 

Vi sätter aldrig något annat typsnitt i 13 graders lutning och använder detta sätt att markera text med varsamhet. 
Vi  använder aldrig detta stilgrepp i enklare dokument gjorda i exempelvis word.

Identitetsskapande typsnitt som titel på en broschyr, rubrik i en annons eller annan typografi där vi vill lyfta 
typografin sätts i 13 graders lutning för att uppnå lodräta staplar i bokstäverna. Detta grepp passar bra vid  
prodution av en annons eller en affisch.

HEJ!HEJ!
Vår vision är ett samhälle, 

en värld, där alkohol och 

andra droger inte hindrar 

människor att leva ett 

fritt och rikt liv.
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Rubriktypsnitt
Som rubriktypsnitt använder vi Berthold Aksidenz Grotesk i vikterna Bold Condensed, Condensed och Light 
Condensed. 

Underrubriker
Som rubriktypsnitt i löpande text använder vi Berthold Aksidenz Grotesk i vikterna Bold Condensed, Condensed 
och Light Condensed. Om dokumentet kräver många nivåer, dvs rubrik 1, rubrik 2 osv kan även Georgia Bold 
användas.

Ersättningstypsnitt 
Eftersom Berthold Aksidenz Grotesk är ett dyrt licenstypsnitt kan Oswald Regular användas som rubriktypsnitt. 
Dock aldrig i 13 graders lutning och endast för produktion av enklare material med kort livslängd. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890

Berthold Akzidenz Grotesk Bold Condensed 

Berthold Akzidenz Grotesk Condensed 

Berthold Akzidenz Grotesk Light Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
1234567890 Oswald Regular

RUBRIKTYPSNITT

ERSÄTTNINGSTYPSNITT
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Brödtext
För brödtext eller löpande text använder vi Georgia. Georgia är ett ganska ”stort” ritat typsnitt. Lagom storlek för 
löpande text är 9–11 punkter. Öka radavståndet något från standardinställningen för ökad läsbarhet. Georgia Italic 
använs för t ex bildtexter och citat. 

Några enkla typografiska regler att följa:
• En brödtext bör ha 50–70 tecken per rad för bästa läsbarhet.
• Använd ett tydligt avstånd för att skilja textstycken från varandra.
• Marginaljustera inte för att få en jämn högerkant. Det bildas lätt ”åar” mellan bokstäverna som gör texten svårläst. 
• Använd breda marginaler.

Hur vi skriver IOGT-NTO
IOGT-NTO skrivs alltid i versaler med bindestreck mellan IOGT och NTO. Genitivformen anges med kolon och  
litet s, dvs IOGT-NTO:s. Sammansatta ord sätts med bindestreck efter IOGT-NTO, därefter gemener, dvs IOGT-NTO-
föreningen.

Rubrik 1
Temolore vita qui od quis aceptas delias velecto eiciunt od utempo-
rehent et entem verum velitatius re vero tectecest ducipid emporio. 
Nequae sam quiscimus parios explabor re doluptatius res nullabo. 
Itae. De duciis ma velenim ant hitius que perum id que nis utes mos 
dolupis ut aut doluptur aspic to mod quod quas cum il idicitam as 
nest pa quiata voluptate sitem fuga. 

Nam ium evelluptae persped quia aut odio. Et ut fugitibus reic tet 
voles dolupti squiasint officatur simus sam quibus ma aut latempo 
repeliciunt ant id ut etur repe neceprenis elestibus, santist. vent 
vento quia di ommodit demque adi dolor aperati antorestrum vero 
vernam nihiciaecto to vit, te num reium iscipsam nient.

Rubrik 2
Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu undunt 
voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut in et aturepratem 
ipsamenihil iligni nime simoluptur aspera sim quunt ipiendae cum 
raepta natios quo comnis nobis et laut alitisquodis ad escit quamet 
et ant excest, odionestrum lique mollaut es endis ex eat quiae elest 
quas dem fugia volorer cipitasi natur, odipic to tem etur, quam, 
quas estio eum eiur a ipisquunt landi aborepudi seque intio etur 
apienimet fugit velis eos et ipistio. Et dunt occus eliqui officimped 
quos eatus.

Rubrik 3
Mi, sit, ut aligendia solorepel ipsam sitae pro omnist et utet 
plaborest qui quationse mi, ullut velles aut quis et doluptio officae 
nis ad es que omnimus, sinulla utatusdam voluptat alis quos dia 
dolupta sequos doloris ex etureicti bea quis venis ipsusdam quiae 
dolestiaesse officim porrore scipsa pra nis acessuntur restes sam 
re quo quosseria sed utaqui comniti doluptatem fugit minia velitio. 
Dolupta temporum fugit haribus quo con re doluptat.

Sunt fuga. Nequi cus, es as nobitate est invero modi niatur, 
quidestemped ut vendit et aditior eptaquodia derfers piendebis est 
ius mo derem fugiam.

Testium haris audi andus rescit, que platur re que perum sa core et 
esequam et ea dicimporro quis aut rae velest viti odigenihit ut earci-
uscia quame eiumet parit fuga. Dandis re eic te volores dit quo qui 
repratur re consequia pro venihil inciati doloresequo. Nihiciaecto to 
vit, te num reium iscipsam nient.

Sunt fuga. Nequi cus, es as nobitat est invero modi niatur, temped ut vendit et.

1

Exempel på formgivning och typografering av broschyr. 1. Rubrik 1: Berthold Akzidenz Grotesk Bold 
Condensed, Rubrik 2: Berthold Akzidenz Grotesk Condensed, Rubrik 3: Georgia Bold. 2. Utfallande bild
3. Tydliga avstånd mellan textstycken och breda marginaler. 

2

3
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Bildspråk
Foto
För att förmedla att vi är en välkomnande och varm organisation använder vi oss av färgbilder. Vi använder oss 
av dynamiska bilder med starka uttryck för att kommunicera och beröra. Bilderna får gärna förmedla en känsla av 
aktivitet och engagemang. 

Vi undviker bilder som förstärker alkoholnormen, dvs förmedlar en känsla av att det är ”härligt att dricka”.  
Vi undviker att publicera bilder på människor i utsatta situationer (exempelvis i sorg, smärta, missbruk 
eller fattigdom). Vid användning av bilder på barn eller socialt utsatta människor ska extra hänsyn iakttas. 
Fotomedgivande från personer som förekommer i våra bilder ska alltid finnas. 

Vi gestaltar mångfald i våra bilder genom variation på kön, etnicitet, ålder och funktionsförutsättningar. Det 
betyder inte att alla kategorier behöver vara representerade överallt på varenda bild. En tumregel kan vara att 
helhetheten i en produktion som t ex en kampanj, hemsida eller broschyr ska kommunicera mångfald.

I första hand använder vi oss av utfallande bilder, dvs att bilden går hela vägen ut till papprets slut. 

Kom ihåg att text och bild tillsammans bildar ett budskap. Undvik att berätta vad som händer på bilden. Texten 
och bilden ska komplettera varandra, inte säga samma sak.

Illustrationer
IOGT-NTO tillåter illustrationer som manér i kampanjer och större centrala satsningar. Det främsta visuella 
uttrycket är dock foto.

Bilderna ovan är tagna från en bildbyrå. Att välja bilder från en bildbank är ett bra budgetalternativ jämfört 
med att anlita en fotograf. En bra bild sätter igång fantasin. Ställ dig frågan: Vad hände sekunderna innan/
efter att bilden togs. 
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Ikoner
Som komplement till fotografier använder vi oss av ikoner som finns framtagna i ai-format. Ikonerna använder vi 
när vi inte vill uppfattas som dokumentära eller skildra sådant som är svårt att illustrera med fotografi. Ikonerna 
kan också användas för att lätta upp en layout med mycket text.

Skapa ikoner
Vi ser gärna att de som har kompetens att hantera ritverktyget i Adobe Illustrator och har kunskap om grafisk 
design skapar fler ikoner. För att ikonerna ska få ett liknande utseende är det viktigt att de linjer som finns har 
samma tyngd, dvs har samma tjocklek. Det finns en mall i ai-format som används för att göra de tre linjerna 
(byt från grön färg). Ikonerna är alltid enfärgade och i någon av IOGT-NTO:s färger (hela paletten går bra att 
använda). Skapa alltid en blå variant av alla ikoner. För negativa ytor, använd alltid genomskinlighet i stället för 
vitt. Ikonerna ska alltid sparas i ai-format. 

Ikoner i Word och Powerpoint
Ikonerna går bra att infoga i program som Word och Powerpoint. För Powerpoint används rgb-filerna och för 
Word cmyk-filerna. För att infoga en ai-fil måste du aktivt välja ”alla filer”. Ikonerna ligger tillsammans och 
behöver beskäras för att användas en och en.  

Rubrik 1
Temolore vita qui od quis aceptas delias velecto eiciunt od utempo-
rehent et entem verum velitatius re vero tectecest ducipid emporio. 
Nequae sam quiscimus parios explabor re doluptatius res nullabo. 
Itae. De duciis ma velenim ant hitius que perum id que nis utes mos 
dolupis ut aut doluptur aspic to mod quod quas cum il idicitam as 
nest pa quiata voluptate sitem fuga. 

Nam ium evelluptae persped quia aut odio. Et ut fugitibus reic tet 
voles dolupti squiasint officatur simus sam quibus ma aut latempo 
repeliciunt ant id ut etur repe neceprenis elestibus, santist. vent 
vento quia di ommodit demque adi dolor aperati antorestrum vero 
vernam nihiciaecto to vit, te num reium iscipsam nient.

Rubrik 2
Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu undunt 
voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut in et aturepratem 
ipsamenihil iligni nime simoluptur aspera sim quunt ipiendae 
cum raepta natios quo comnis nobis et laut alitisquodis ad escit 
quamet et ant excest, odionestrum lique mollaut es endis ex eat 
quiae elest quas dem fugia volorer cipitasi natur, odipic to tem 
etur, quam, quas estio eum eiur a ipisquunt landi aborepudi seque 
intio etur apienimet fugit velis eos et ipistio. Et dunt occus eliqui 
officimped quos eatus.

Rubrik 3
Mi, sit, ut aligendia solorepel ipsam sitae pro omnist et utet 
plaborest qui quationse mi, ullut velles aut quis et doluptio 

officae nis ad es que omnimus, sinulla utatusdam voluptat alis quos 
dia dolupta sequos doloris ex etureicti bea quis venis ipsusdam 
quiae dolestiaesse officim porrore scipsa pra nis acessuntur restes 
sam re quo quosseria sed utaqui comniti doluptatem fugit minia 
velitio. Dolupta temporum fugit haribus quo con re doluptat.

Sunt fuga. Nequi cus, es as nobitate est invero modi niatur, 
quidestemped ut vendit et aditior eptaquodia derfers 
piendebis est ius mo derem fugiam.

Testium haris audi andus rescit, que platur re que perum 
sa core et esequam et ea dicimporro quis aut rae velest viti 
odigenihit ut earciuscia quame eiumet parit fuga. Dandis re 

eic te volores dit quo qui repratur re consequia pro venihil inciati 
doloresequo. Nihiciaecto to vit, te num reium iscipsam nient.

Ribus millab ius eos et arundia is magni cum res estio qui 
ut remodio et volorepero molenih ictio. Ut officie nectus 
anduciam quia sequo con nobitin velibus doluptium eic 

temquis et fugit fugia que volecta venihiliqui duciis adita verum est 
et landus eum ad unt es nobit quid et fuga. 

Ut est ommoluptae dolorum eiusandit ut pero blaudia 
voluptatque laudam harchiti volupta saestrum res et ide 
natis ad endi distect ecernam ne alique el mi, sinullo 

recesequi unt, conseque od quiam consecu sanisquia si ullecus 
antiaep ernatur ionsequ aepudis et voloreh endaerissin necabora 
simus moluptae dicabor autatio nseque comnimoles remposant 
laboriam nullupt aectatur, sitas resto blatur.

Här ovan finns exempel på ikoner. Ikonerna finns som fria 
figurer och även med en cirkelplatta. De finns i den grafiska 
profilens samtliga färger. Tanken är att ta fram fler ikoner 
efter behov så att ikonbiblioteket ständigt växer. 

Vi lägger aldrig text under eller över 
ikonerna. Runt om ikonerna ska det finnas 
en frizon.

De blå ikonerna finns i cmyk-, rgb- och pms-format för att återge den IOGT-NTO-blå-färgen korrekt. Cmyk 
är för tryck, rgb för digital produktion och pms för dekortryck.
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Färg
Färgerna i vår visuella identitet är enkla och tydliga. Färgkombinationen skapar vårt speciella uttryck och 
tillför vår profil en känsla av värme. Vi delar in våra färger i tre kategorier: primärfärg, sekundärfärg och  
kompletteringsfärg.

Vår primärfärg är en unik blå nyans som vi kallar för IOGT-NTO-blå. 

Sekundärfärgerna är svart och IOGT-NTO-vit. 

Kompletteringsfärgerna används som accenter, till exempel i tabeller, diagram och illustrationer. 

Primärfärgen och kompletteringsfärgerna får användas i olika opacitet, dvs olika många procent av färgen. På 
detta sätt får en fram olika nyanser av samma färg.

Bra att veta om färger 
Hur vi upplever färger är subjektivt. En del älskar rött, andra föredrar lila. Vad någon kallar ljusblå är för en 
annan turkos.

För att återge färger användes olika färgsystem CMYK (fyrfärgstryck) för tryckt produktion, RGB för digital 
framställning. Det som är lite krångligt är att det finns flera olika färgprofiler för CMYK, samma sak för RGB. För 
att säkerställa kvaliteten vid tryck rekommenderar vi kontakt med en kommunikatör på IOGT-NTO:s kansli, som 
kan förmedla bra kontakter vid materialproduktion.

 

IOGT-NTO-blå 
PMS 7459 U 
C:80, M:31, Y:23, K:10
RGB: 76, 129, 159
#6191b1

PMS 397 U
C: 19, M: 4, Y:100, K:18
RGB: 193, 186, 0 
#c0b900

PMS 115 U
C: 0, M: 20, Y: 100, K: 0
RGB : 255, 204, 0 
#fecc00

PMS 157 U
C: 0 , M: 45, Y: 100, K: 0
RGB: 244, 158, 0 
#f49e00

PMS 269 U
C: 72, M: 93, Y: 9, K: 16
RGB: 92, 43, 114 
#5c2b71

PRIMÄRFÄRG SEKUNDÄRFÄRGER

KOMPLETTERINGSFÄRGER

Svart IOGT-NTO-vit
PMS 7499 U
C:1, M:0, Y:15, K:0
R: 251,  251,  244
#fbfbf4
Vid produktion av trycksaker med Scandia 
2000 gultonat ersätter pappret färgkoderna. 
Läs mer om detta på nästa sida.  
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Materialval
Avancerad produktion 
Materialval, till exempel papperskvalitet för trycksaker, är en viktig del av vår identitet. Vi använder alltid 
obestruket papper, det ger en känsla av värme och kvalitet som inte ett bestruket papper har. 

Vi rekommenderar Scandia 2000 gultonat för trycksaker som broschyrer visitkort, korrespondenskort, diplom 
etc. Scandia 2000 är ett premium offsetpapper med många användningsområden som tillverkas på anrika 
Lessebo bruk. Scandia 2000 kännetecknas av sin höga opacitet, bulk och papperskänsla. Scandia 2000 är 
svanenmärkt och FSC® certifierat.

Vi använder alltid en varm vit färgton (RGB 255, 255, 222 eller #ffffde) som bakgrund i digitala medier och på 
webben.

Enklare produktion och produktion i föreningar
När vi producerar enklare material med kort livslängd, material för internt bruk som t ex protokoll från 
föreningsmöten eller om det blir extra dyrt eller omständigt att använda Scandia 2000 gultontat är det ok att 
använda helt vitt papper.  Vi använder dock alltid obestruket (matt) papper.

För att underlätta för föreningar och distrikt finns det mallar att använda sig av på iogt.se.

Kom och fika hos oss så berättar vi mer om vad 
vi står för och hur vi arbetar.

Vänliga hälsningar din IOGT-NTO-förening

HEJ!
Kom och fika hos oss så berättar vi mer om vad 
vi står för och hur vi arbetar.

Vänliga hälsningar din IOGT-NTO-förening

HEJ!

Här ovan syns skillnaden på en inbjudan tryckt på vanligt vitt papper jämfört med tryck på pappret Scandia 
2000.
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Verktygslåda
FÄRGPALETT LOGOTYP

IKONER

TYPSNITT:

Berthold Akzidenz Grotesk Condensed
Berthold Akzidenz Grotesk Condensed
Berthold Akzidenz Grotesk Light

Georgia 

FOTOGRAFI

Berthold Akzidenz Grotesk Medium Condensed Italic 

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och 

andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt 

och rikt liv.

KARAKTÄRSSKAPANDE TYPSNITT 
används med varsamhet:



14
14

Checklista för produktion
• Är IOGT-NTO:s logotyp tydligt placerad?
• Upplevs den dominanta färgen på det som produceras som IOGT-NTO-blå?
• Kolla av bildval, stämmer de med hur IOGT-NTO ska uppfattas?
• Är eventuella fotomedgivanden klara för personer som förekommer på bild?
• Dubbelkolla avtal med fotograf/bildbyrå.
• Säkerställ att du har rätt joboption när du exporterar ut till PDF för tryck.
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Rubrik 1
Temolore vita qui od quis aceptas delias velecto eiciunt od utemporehent et entem verum velitatius 

re vero tectecest ducipid emporio. Nequae sam quiscimus parios explabor re doluptatius res nul-

labo. Itae. De duciis ma velenim ant hitius que perum id que nis utes mos dolupis ut aut doluptur 

aspic to mod quod quas cum il idicitam as nest pa quiata voluptate sitem fuga. 

Rubrik 2
Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu 
undunt voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut 
in et aturepratem ipsamenihil iligni nime simoluptur 
aspera sim quunt ipiendae cum raepta natios quo 

comnis nobis et laut alitisquodis ad escit quamet et ant excest, odi-
onestrum lique mollaut es endis ex eat quiae elest quas dem fugia 
volorer cipitasi natur, odipic to tem etur, quam, quas estio eum eiur 
a ipisquunt landi aborepudi seque intio etur apienimet fugit velis 
eos et ipistio. Et dunt occus eliqui officimped quos eatus.

Rubrik 2
Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu 
undunt voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut 
in et aturepratem ipsamenihil iligni nime simoluptur 
aspera sim quunt ipiendae cum raepta natios quo 
comnis nobis et laut alitisquodis ad escit quamet 

et ant excest, odionestrum lique mollaut es endis ex eat quiae 
elest quas dem fugia volorer cipitasi natur, odipic to tem etur, 
quam, quas estio eum eiur a ipisquunt landi aborepudi seque 
intio etur apienimet fugit velis eos et ipistio. Et dunt occus eliqui 
officimped quos eatus.

Rubrik 2
Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu undunt 
voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut in et aturepratem 
ipsamenihil iligni nime simoluptur aspera sim quunt ipiendae 
cum raepta natios quo comnis nobis et laut alitisquodis ad escit 
quamet et ant excest, odionestrum lique mollaut es endis ex eat 
quiae elest quas dem fugia volorer cipitasi natur, odipic to tem 
etur, quam, quas estio eum eiur a ipisquunt landi aborepudi seque 
intio etur apienimet fugit velis eos et ipistio. Et dunt occus eliqui 
officimped quos eatus.

Onseditatur, aut quiatem poreped eum, sit, autemqu undunt 
voluptaqui dolumquaspe voles mosandi aut in et aturepratem 
ipsamenihil iligni nime simoluptur aspera sim quunt ipiendae 
cum raepta natios quo comnis nobis et laut alitisquodis ad escit 
quamet et ant excest, odionestrum lique mollaut es endis ex eat 
quiae elest quas dem fugia volorer cipitasi natur, odipic to tem 
etur, quam, quas estio eum eiur a ipisquunt landi aborepudi seque 
intio etur apienimet fugit velis eos et ipistio. Et dunt occus eliqui 
officimped quos eatus.

Ur aut molutenit harum 

ante pel molu. Edisi 

reperi nam eat od eum.

Tasitaspit quisin nonsedit 

exerioria quae.

Temolore vita qui od quis aceptas delias 
velecto eiciunt od utemporehent et entem 
verum velitatius re vero tectecest ducipid 
emporio. Nequae sam quiscimus parios 
explabor re doluptatius res nullabo. Itae. 
De duciis ma velenim ant hitius que 
perum id que nis utes mos dolupis 
ut aut doluptur aspic to mod quod 
quas cum il idicitam as nest pa quiata 
voluptate sitem fuga. 

Exempel
BROSCHYR:

ANNONSER:

LIV-FULL
Gentur, sin nonserum remod que recteceaquo et labo. Et hilit et ommodis 
remquid eOvitem am, solorum, sum ut fuga. Ut laboresed qui bea pa ditatem 
aut quiatem quam alit et eum res essit fugit, sequos nim res si vellitatur rem 
explit, sumqui dem aut idestius que latum nimpero cor aut explaudiscim que 
sinciam quae officiatus reperem dion pelit et faceaquamet aligendi odion.

Gentur, sin nonserum remod que recteceaquo et labo. Et hilit 
et ommodis remquid eOvitem am, solorum, sum ut fuga. Ut 
laboresed qui bea pa ditatem aut quiatem quam alit et eum res 
essit fugit, sequos nim res si vellitatur rem explit, sumqui dem 
aut idestius que latum nimpero cor aut explaudiscim que sinciam 
quae officiatus reperem dion pelit et faceaquamet aligendi odion.

ENGAGERADE

MEDLEMMAR
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Hej!
Emperem liquassum non cum repel ium verchic tem ilique que es 
non nienderis ipis volor adicaepere, enditate dundipsamus estrum 
audicim voluptatemod evendae aliquiandi aut imi, nis simusam et 
labore laccuptatius simodia dios solorer orposame consedis sitium 
quiam ipidici alicit.

Olof Bergström
Titel
00-000 00 00
000-00 00 00

Gammelgårdsvägen 38/Box 1285

www.iogt.se

Text i mejl:
Georgia 10 pt

Mejlsignatur:
Alltid vänsterställd text. Inte centrerad.
Entertryckning efter telefonnummer och 
efter adress för ökad läsbarhet.
Namn: Georgia fet, 10 pt
Titel: Georgia 10 punkter
Mejl: Georgia 10 punkter
Telefon: Georgia 10 punkter
Adress: Georgia 10 punkter
Webb: Georgia 10 punkter

MEJL:

BREV:

Hej 

Jag vill börja med att önska dig och vårt IOGT-NTO ett fi nt och 
framgångsrikt 2017. Samtidigt vill jag tacka dig för att du med ditt 
medlemskap och engagemang är med och bidrar till att vi som 
organisation är och förblir en påverkansfaktor att räkna med. 

När jag ser tillbaka på 2016 kan jag konstatera att vi i många 
avseenden varit framgångsrika. Jag kan bland annat nämna att vårt 
långsiktiga arbete med att utmana alkoholnormen har fått en fi n 
start. Alkoholnormen är på väg att etablera sig som begrepp i den 
allmänna debatten och såväl medlemmar som andra omkring oss 
ansluter sig till detta arbete. Under senare delen av året lanserade vi 
dessutom, tillsammans med vårt studieförbund NBV, studiecirkeln 
Normalia som handlar om grunderna i normkritik, normer i 
allmänhet och alkoholnormen i synnerhet. En studiecirkel jag varmt 
kan rekommendera.

Massvis med arbete har också initierats av föreningar och enskilda 
medlemmar. Vårt engagemang i fl yktingfrågan, som rivstartade 
hösten 2015, är ett exempel och har under året övergått i ett 
mer långsiktigt arbete kring fl yktingintegration. Genom detta arbete visar vi i praktiken att solidaritet 
tillsammans med demokrati och nykterhet är bärande delar i vår ideologi. 

Jag vill också passa på att nämna att de senaste årens utveckling av vårt IOGT-NTO har inneburit att det har 
startats ett 50-tal nya IOGT-NTO-föreningar med vitt skilda verksamheter. Många av dessa medlemmar är 
utrikesfödda. Det om något vittnar om att vi är en i allra högsta grad pigg och vital 137-åring som fortsatt 
har mycket att bidra med. Att du som medlem utifrån dina egna förutsättningar är med och bidrar till detta 
arbete gör mig stolt.

Johnny Mostacero
förbundsordförande IOGT-NTO

Du vet väl om att du kan betala din medlemsavgift via autogiro? Då överförs din avgift automatiskt, vilket blir 
enklare både för dig och för IOGT-NTO.

Läs gärna mer om hur autogiro fungerar på den bifogade blanketten. Tack vare ditt stöd kan vi tillsammans 
nå fl er och påverka mer!

Stockholm i januari 2017

har mycket att bidra med. Att du som medlem utifrån dina egna förutsättningar är med och bidrar till detta 
arbete gör mig stolt.

Johnny Mostacero
förbundsordförande IOGT-NTO

Bakgrundsfärg i mejl:
Vi använder oss inte av IOGT-NTO-vit 
när vi skriver mejl. 

Logotyp:
Det finns en logotyp i png-format som är 
anpassad för mejlsignaturer. Logotypen 
heter IOGT-NTO_mejl.png och finns att 
ladda ner från hemsidan. 
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IOGT-NTO I SOCIALA MEDIER
FACEBOOK:

Det är viktigt att IOGT-NTO ska uppfattas tydligt och enhetligt. Logotypen ska alltid finns med som  
avsändare för IOGT-NTO i alla sammanhang i alla kanaler. 

Här ett exempel på hur det kan se ut på Facebook och Instagram. En fan-page på Facebook kan vara första 
mötet med IOGT-NTO och då är det viktigt att logotypen kommuniceras tydligt och att IOGT-NTO-blå används. 
Om ingen speciell kampanj med uttänkt budskap pågår är visionen utmärkt att använda. 


