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Retningslinjer Profilartikler for ADHD Norge                            

ADHD Norge er en organisasjon med mange medlemmer. ADHD Norge har utarbeidet 
en felles Designmanual for organisasjonen, som alle må følge. For å være en enhetlig, 
gjenkjennelig organisasjon er det viktig at alle bruker samme logo, på samme måte og 
følger reglene som står beskrevet for bruk av grafiske elementer, fargevalg osv. 

Dagens retningslinje er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer og praksis i organisasjonen. 
Det er viktig at medlemmer og andre, som kommer på arrangementer, ikke skal føle  
kjøpepress. Hovedfokuset i organisasjonen skal være på aktiviteter og brukermed-
virkning, og ikke kommersiell aktivitet. 

- ADHD Norges logo må stå alene. Fylkes- og lokallagene kan ikke sette inn navn  
 på fylkes- og lokallagene i logoen. Ved å felle inn flere grafiske elementer som  
 bokstaver og andre tegn endrer man det grafiske elementet. Det er mulig å  
 benytte navn på fylkes- og lokallag hvis man plasserer det andre steder, slik at  
 det ikke kan oppfattes som en del av det samme grafiske elementet. 

- Alle fylkes- og lokallag i ADHD Norge skal benytte ADHD Norges logo som  
 grafisk element i sosiale medier, som brevmal og ved all profilering av  
 organisasjonen. 

- ADHD Norge utvikler en egen katalog med offisielle profilartikler som kan   
 bestilles direkte fra leverandør. Utforming av eget design på profilartikler er ikke  
 tillatt, verken for give-aways eller salg. 

- Fylkes- og lokallagene må bekoste profilartikler selv.

- Materiell til stands kan bestilles gratis fra sekretariatet. 

- Fylkes- og lokallagene kan ikke videreselge profilartikler med ADHD Norges logo  
 på. Det er lov til å gi bort profilartikler med ADHD Norges logo på. 

- Fylkes- og lokallagene tillates ikke å produsere egne profilartikler, fra egne le  
 verandører. 

- Fylkes- og lokallag i ADHD Norge kan ikke benytte sine kanaler (nettsider, sosiale  
 medier og andre arenaer) til markedsføring av egne produkter, verken for salg  
eller give-aways. 

Alle tillitsvalgte anbefales å ha teksten «Tillitsvalgt» på ryggen for å skille seg ut fra 
øvrige deltaker. Tillitsvalgte anbefales å uniformeres likt med plagg med logo og teksten 
«Tillitsvalgt».

Refleks-vest med logo og teksten «Frivillig» anbefales benyttet av alle frivillige på  
aktiviteter.


