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Forord 
EDR’s logo, brevpapir mv. er meget vigtige dele af foreningens identitet. EDR kan ikke tillade, at logo og 
brevpapir benyttes i flæng af tilfældige personer. Det har ikke tidligere været nødvendigt at regulere 
området, men hændelser viser nødvendigheden af en beskrivelse på området. 

EDR’s logo og bannere 
EDR’s logo skal benyttes i følgende situationer: 

• På dokumenter udfærdiget af EDR’s Repræsentantskab (RM). Her skal desuden benyttes 
dokument-form med EDR-logo som vandmærke. 

• På dokumenter udfærdiget af EDR’s Hovedbestyrelse (HB). Her skal desuden benyttes dokument-
form med EDR-logo som vandmærke. 

• I e-mail-signaturer fra EDR’s formand, sekretær, kasserer, HB, kontor, redaktører, samt 
udvalgsformænd der har myndighedskontakt. 

EDR’s logo og bannere kan, efter godkendelse i HB, benyttes af følgende funktioner: 

• OZ’s redaktion - til benyttelse i medlemsbladet. 
• Webmaster(e) - til benyttelse på EDR’s hjemmesider. 
• Social-media-redaktør - til benyttelse på EDR’s sociale konti. 
• EDR’s lokalafdelinger og interessegrupper. 
• Andre interessenter - efter godkendelse i HB. 
• EDR’s medlemmer - til benyttelse på trykte QSL-kort. 

Logo-oversigt findes på side 2 i dette dokument. Alle logo-filer kan rekvireres hos sekretæren. Kontoret kan 
udlevere simpelt EDR-logo til medlemmer, der ønsker det til QSL-kort. 

EDR’s brevpapir 
EDR’s officielle brevpapir (eller mere korrekt brev-dokumentform) må kun benyttes af følgende 
institutioner i EDR: 

• EDR’s formand 
• EDR’s kontor 
• EDR’s kasserer 
• EDR’s sekretær 
• EDR-udvalgsformænd ved offentlig kontakt efter HB’s godkendelse 

Alle andre (medlemmer, interessegrupper mv.) må IKKE benytte EDR’s brevpapir, eller noget der bare 
ligner, herunder gammelt EDR-brevpapir. 

Misbrug vil blive betragtet som foreningsskadelig virksomhed, og kan i grove tilfælde blive behandlet jf. 
vedtægternes § 16. 
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EDR-logo og signatur-bannere 

   
EDR-logo Blå EDR-logo sort EDR-logo hvid 
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EDR’s officielle brevpapir 
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