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Föredragningslista: 
 
1. Mötets öppnande 

 
2. Val av mötesfunktionärer 

1. Val av mötesordförande 
2. Val av sekreterare 
3. Val av justeringsperson  
4. Val av rösträknare 

 
3. Mötets behöriga utlysande 

 
4. Fastställande av dagordningen 

 
5. Upprättande och fastställande av röstlängd 

 
6. Proposition 3 från årsmötet 3 oktober 2020,  

Fråga: Byte av namn och logotyp  
Bilaga 1 
 

7. Övriga frågor 
 

8. Mötet avslutas 



  Bilaga 1 

 

 

Proposition 3 
 

Byte av namn och logotyp  

Vid det senaste årsmötet gjordes en viktig stadgeförändring som innebär att LKR nu även 
inkluderar svenskutbildade kiropraktorer.  
 
Styrelsens ambition är att öka medlemsantalet för att öka föreningens resurser och minska 
medlemsavgifterna. Vi tror att ett namnbyte är en av flera åtgärder som kan bidra till detta.  
Ett namnbyte har också diskuterats under tidigare årsmöten.  

Dessutom är själva namnet ”kiropraktor” numer titelskyddat och ett behov av förtydligande 
att man är legitimerad kiropraktor behövs därför inte.  

Förnyar vi oss med det mer inkluderande namnet ”Sveriges kiropraktorer” tror vi att det 
bidrar till en ökad samhörighet.  
Domännamnet för det givna förslaget har säkrats.  

 

 

 

 



Sveriges  
Kiropraktorer
LOGOTYPUPPDATERING OCH GRAFISK PROFIL
NOVEMBER 2020



Nuläge -befintliga logotyper

Önskemål:
Finjusteringar av befintlig logotyp för ett 
modernare och tydligare uttryck.



Logotypförslag med det nya namnet
Justeringar av textdelen av logotypen och vidareutveckling av symbolen, 
med cirkeln som symbol för fokus/förstoringsglas på ryggraden. 



Visitkort

Mobil

Namn Efternamn

Besöksadress Nr
Telefonnummer
mail@adress.se

Brevpapper Hemsidan

Kuvert

Huvudrubrik

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, www.lkr, Postadress Nr, Postnr Ort

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Postadress Nr, Postnr Ort

Anmäl dig till  
föreläsningen

Namn Efternamn

Mailadress

REGISTRERA



SK:s nya profilfärg
Av de tidigare tre färgerna från den befintliga logotypen valdes den blå ut  
och justerades en aning mot grönt för att uppfattas som en varmare nyans. 
 
Den blå färgen valdes för att den har närmast association med sjukvård, står 
för seriositet och är lugnande. Den valda blå färgen kan även användas i olika 
färgtoner för större variation i exempelvis presentationer eller annonser.

SK blå

SK blå 70% SK blå 40%



SK:s nya typsnitt
Som huvudtypsnitt används Poppins som är ett modernt typsnitt med en tydlig 
karaktär. Det passar bra både i tryck och på skärm och finns i flera olika vikter/
tjocklekar för ökad variation. Till rubriker rekommenderas Poppins Bold och till 
ingresser och brödtext rekommenderas Poppins Regular.  
 
Som komplement till Poppins används Cambria till längre texter för tryck. 

Poppins Bold används till 
slagkraftiga rubriker

Poppins Regular fyller på med intressant 
innehåll. Udit acepers peditatem. Et 
aditatu mquiat modigendis sequam 
quodis aut aperunt, que rendi bla audam 
fuga. Et laut quas et dolor reritinissi blaut 
assit, ius in nobis. 

Ipis et quae et et, inverfe ribusan ditatur 
sereperita duntia netur? Ferrum nem 
volore eum iumquia aut liquod quiat re 
suntes seque volestis perfersperum quia 
sequae et harions equam, ut eum quis a 
voluptatem aliquam.

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 (.,:;?!&@)

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 (.,:;?!&@)

Cambria Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789 (.,:;?!&@)
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