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Logo og designelementer

Advokatsamfundet

Designmanualen er en vejledning i at anvende logo og designelementer,
når der udarbejdes kommunikation med Advokatsamfundet som afsender. Derfor finder du her i guiden både retningslinjer for brug af logoet
samt en beskrivelse af designelementer, der anvendes i magasinet Advokaten, nyhedsbrevet Advokaten, på hjemmesiden og i publikationer.

Advokatsamfundet er en søjle i retssamfundet, der værner om borgerens
retssikkerhed, sikrer en uafhængig advokatstand, og fører et effektivt
tilsyn. Vores kommunikation medvirker til, at der er en høj grad af troværdighed og tillid til advokatstanden fra samfundets side.

Logoet spiller en central rolle for kommunikationen og har til formål at
understøtte Advokatsamfundets kernefortælling: Troværdighed, uafhængighed og integritet.
Derfor har kernefortællingen en central placering i logoet, som er opdateret i 2021, sådan at det fremstår nutidig og giver advokatstanden en
tydelig og fælles profil.
Logoet, som ikke alene anvendes af Advokatsamfundet, men af alle landets advokater, har en historie, der går 100 år tilbage. Igennem mange år
har Pallas Athene været bærende figur i logoet. Hun er visdommens og
retfærdighedens gudinde i græsk mytologi og på fineste vis understøtter
hun advokatens rolle i samfundet også i 2021 i en enkel udformning, der
fungerer godt såvel digitalt som på print.
Advokatkapperne, som bæres i landsretten og Højesteret, har givet inspiration til den dybrøde farve, som er valgt til logoet.

Advokatsamfundet spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre retssikkerheden i samfundet, og det er en opgave, der kræver høj troværdighed
og stor tillid. Vi arbejder dedikeret på at styrke advokaters troværdighed
gennem konsekvent tilsyn og professionel sparring. Vi reagerer, når advokater svigter befolkningens tillid og skader branchens troværdighed, men
vi er også en loyal støtte, når advokater bliver udsat for urimelig kritik. Vi
har konstant fokus på at sikre balancen mellem vores opgaver, så vi både
kan værne om retssamfundet og føre tilsyn med standen.

Logo

Registrering af logoet

Logoet må benyttes af alle medlemmer

Retningslinjerne for brugen af logoet

Advokatsamfundets logo er beskyttet på følgende vis:
Logoet alene i den røde farve eller i negativ
Logoet i kombination med ordmærket, ADVOKATSAMFUNDET
Logoet i kombination med ordmærket, DET DANSKE ADVOKATSAMFUND

Logoet er et genkendeligt kvalitetsstempel for dem, der opsøger advokatbistand, og det må benyttes af alle Advokatsamfundets medlemmer i
forbindelse med udøvelsen af advokatvirksomhed, forstået i overensstemmelse med retsplejelovens § 124. Logoet må ikke anvendes af andre
end advokater eller anvendes til at markedsføre produkter, som særligt er
bestemt for eller anvendes af advokater.

Advokatsamfundets logo skal holdes adskilt fra advokatens eget navn og
eventuelle logo, og Advokatsamfundets logo skal placeres sidst, det vil
sige under eller efter egen tekst.

Visning af logo
Logoet optræder primært i dybrød,
sekundært i negativ. Det kan også bruges
i sort efter behov.
Det røde logo er den primære logoversion og placeres altid på en hvid eller
lys farvet baggrund og aldrig på en rød
baggrund. Den hvide version bruges på
alle farvede baggrunde og billeder.
Der må ikke tilføjes anden tekst til logoet,
f.eks. afdeling, kontor eller tagline. Disse
informationer skal placeres et andet sted
på layoutet.
Der henstilles til, at logoets officielle
versioner respekteres.

Logovarianter
DK – Bomærke

DK – Navnetræk + bomærke

UK – Bomærke

UK – Navnetræk + bomærke

UK + DK – Negativ

Logoet findes i to varianter: positiv og negativ.
Det kan bruges med eller uden navnetræk med
dansk eller engelsk tekst.

Respektafstand
Minimum frizone (respektafstand) til andre
elementer er altid Advokatsamfundets bomærke, i
logoets størrelse.
Der er tale om en minimumsafstand og ikke om en
fast afstand til margener og andre elementer.

BegumW03-Bold

Skriftsnit i logo
Advokatsamfundets logo bruger tre
skrifttyper; BegumW03-Bold med særlig
ligatur, BegumW03-Regular og Questa Sans Bold.
Advokatsamfundets bomærke bruger skrifttypen
Questa Sans Bold.

Questa Sans Bold

BegumW03-Bold
BegumW03-Regular
Questa Sans Bold

BegumW03-Regular

Farvedefinition - logo
Advokatkapperne, som bæres i landsretterne og i
Højesteret, har givet inspiration til den dybrøde farve,
som er valgt til logoet.
CMYK
C15-M95-Y41-K50

HEX
73002D

CMYK bruges til offsettryk tryk.
RGB og HEX farver er til skærmvisning for eksempel.
web og PowerPoint.
Pantone anvendes i forbindelse med tryk
– der er ikke raster i pantonefarver, som der er i
CMYK farver.

RGB
R115-G0-B45

Pantone
209 U / C

Advokatnævnet - logo

BegumW03-Bold

1,5 X
1,5 X

1,5 X
1,5 X

Begum Regular Italic

RGB 0-89-137
HEX 005989
CMYK 100-60-19-15

X

Filoversigt
Logoet er klargjort i en række forskellige filformater,
som ikke bør ændres. Logopakken indeholder filer i
både vektor og pixelformat.

Advokatsamfundets logopakke

RGB og HEX farver er til skærmvisning for eksempel
web og PowerPoint.
CMYK bruges til trykt materiale i uncoated.

Ai-filer (vektor)

Produktion

Web & Office-pakken

Skalerbare Ai arbejdsfiler i
CMYK og RGB

JPG, PNG og SVG til
Office dokumenter og web

Ai-filer fungerer som originaler og bør altid
bruges til højopløselig printproduktion. Disse filer
anvendes også, hvis behovet opstår for andre
filformater, størrelser eller farverum, som ikke er
blandt de leverede filer i pakken.

SVG-filer (vektor)
SVG-filer bruges primært til web.

PNG- og JPG-filer (pixels)
PNG & JPG-filer anvendes til Office-dokumenter
(hovedsagelig PowerPoint og Word) samt web.

CMYK

RGB

JPG

PNG

SVG

Til tryk og print

Til digitalbrug

Standard billedfil
med file hvid baggrund

Transparent
baggrund

Skalerbare billedfil
til WEB

Print

I hele 2020 vil du på bagsiden af Advokaten finde et nyt afsnit i historien bag
indholdet på Karnov Online. Denne gang ser vi på konsolideringen af lovindhold fra
indhentning og behandling til kvalitetssikring og implementering på platformen.

A D V O K AT E N

Bag om indholdet i Karnov – del 2

Magasinet Advokaten
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Processen bag konsolidering af lovgivning
UNDERSØGELSE
Dødstrusler og hademails. Hver tredje familieog strafferetsadvokat har været udsat for trusler

1

2

Det indsamlede lovindhold bliver tilpasset

lovindhold fra Retsinformation via et

Karnov Onlines format og sættes i relevant

automatisk setup.

kontekst, så din søgning optimeres.

3

4

Nye love/lovændringer implementeres i

af interne redaktører og publiceres

hovedloven. Brugere kan nu skabe overblik over,

dagen efter.

hvad der er gældende ret på et givet tidspunkt.

SVÆKKET RETSSIKKERHED
Borgere med handicap fratages i stigende grad
ydelser, de er berettigede til, viser ny rapport

Lovindholdet bliver kvalitetssikret

RETSSIKKERHED · UAFHÆNGIGHED · INTEGRITET

Karnov søger og indhenter dagligt nyt

De forskellige trin i processen er med til at give dig værdifuldt indhold,
du ikke finder andre steder.

Magasinet Advokaten udkommer fire gange årligt:
Marts, juni, september og december i et tidssvarende
redaktionelt koncept med høj troværdighed og vægt
på kvalitet i såvel redaktionelt indhold som i udtryk.
Sammen med Nyhedsbrevet Advokaten er magasinet
et hovedspor i kommunikationen, og som skal understøtte Advokatsamfundets formål, medlemmernes
behov for information, og arbejdet med at forbedre
advokaters omdømme.
Designelementer består overordnet af:

Læs mere om processen på karnovgroup.dk/en-platform-flere-fordele
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Træf bedre beslutninger,
hurtigere.

JEG HAR ALDRIG OPLEVET NOGET LIGNENDE
Lars Kjeldsen fik som en af forsvarerne for Jakob Scharf vendt et nederlag
i byretten til en næsten frifindelse i Østre Landsret

Format:

215mm x 280mm

Papir:
Omslag:
Indmad:

Artic paper AB
Munken Lynx 300g.
Munken Lynx 150g.

Typografi:

Scala sans & Scala Pro serif

Rapporter, foldere mm.

Resumé
Denne rapport afdækker behovet for at gentænke arbejdet med retssikkerhed for at højne retssikkerheden for borgere med handicap i deres møde med den offentlige forvaltning.
Med afsæt i data om udfaldet af klagesager i Ankestyrelsen, data fra Socialministeriet og Danmarks Statistik synliggøres og konkretiseres fraværet af retssikkerhed for en gruppe af borgere,
der modtager hjælp efter servicelovens regler for handicapkompenserende ydelser til børn og
voksne og sociale ydelser til voksne.1 Det drejer sig skønsmæssigt om 116.000 voksne samt
30.000 børn og deres familier.2
Rapporten konkluderer, at der er for langt fra den retssikkerhed, der forudsættes at eksistere i
lovgivningen, til den retssikkerhed, der eksisterer i praksis, når:

Retssikkerhed
for udsatte borgere
Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO'er, der
kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.

•

42 procent af borgerne, der klager, har ret

•

halvdelen af klagerne på børnehandicapområdet viser sig at være berettigede

•

Ankestyrelsens stikprøver viser, at der er næsten lige så mange fejl i de sager,
der ikke påklages.

Disse forhold skader den tillidsfulde relation, der danner grundlag for alt socialt arbejde. Man kan
ikke tale om ”reel retssikkerhed” i sagsbehandlingen for denne gruppe borgere. På den baggrund
vurderes det, at der er behov for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter, der kan sikre flere korrekte
afgørelser og afbøde konsekvensen af forkerte afgørelser.
Udover behovet for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter er der behov for, at kommunerne bliver
understøttet mere i deres arbejde. Det skal ske ved at gøre mere viden om tidligere fejl i afgørelser
tilgængelige for den enkelte sagsbehandler, og ved at opstille konkrete mål for kvaliteten af sagsbehandlingen. Der skal opbygges og understøttes en struktur og kultur, hvor arbejdet med egenkontrol
og læring bliver prioriteret i den enkelte kommune på lige fod med økonomi og socialfaglighed.

af sagerne. Når meget få sager påklages til Ankestyrelsen, er der en risiko for, at mørketallet for
disse modtagergrupper er endnu højere end for de allerede undersøgte.
Rapporten udpeger retssikkerheden på børnehandicapområdet som særligt problematisk, både fordi
klagesager på børnehandicapområdet har markant flere fejl end voksenområdet, over halvdelen af
de påklagede afgørelser viser sig at være forkerte, men især fordi konsekvensen af forsinket hjælp
er særligt indgribende for børn, der ofte vil have udviklet nye behov, længe inden en afgørelse når
gennem det administrative klagesystem. Dertil kommer, at manglende eller utilstrækkelig hjælp
til børn påvirker livsbetingelserne for forældre og søskende, der risikerer arbejdsløshed, stress og
mistrivsel, og dermed får et endnu større behov for hjælp fra det offentlige. Det er i direkte modstrid
med formålet med den hjælp, der gives efter serviceloven.
Et særligt fokusområde bør endvidere være retssikkerheden for de mindste ydelsesområder og
for små kommuner, hvor der ses et overtal af forkerte afgørelser. Afgørelser om en af de mindste
ydelser, der kun omfatter 245 personer, er forkerte i over 70 procent af tilfældene. Det strider mod de
grundlæggende retssikkerhedsprincipper, og er uforeneligt med socialfaglige principper, der baserer
sig på tillidsfuld dialog og en ambition om at yde den rette hjælp hurtigst muligt.
Overordnet går udviklingen den forkerte vej, hvad angår retssikkerhed. Det kalder på dialog, nye mål
og konkret handling, hvis modtagere af handicapkompenserende ydelser skal opnå en reel beskyttelse af lovligt værnede interesser, der svarer til den, der beskrives i lovgivningen.
Denne analyse anviser et neutralt faktuelt udgangspunkt for at sætte relevante aktører på området
i stand til at debattere og handle på en måde, der sikrer borgerens retssikkerhed i mødet med
den offentlige forvaltning.

Rapporten foreslår endvidere, at der oprettes en Retssikkerhedsfond, der skal være omdrejningspunkt for flere initiativer der genopretter retssikkerheden og retsfølelsen for berørte borgere. Den
skal sikre, at en eventuel økonomisk fordel ved en forkert afgørelse skal fratages kommunerne og
sikre borgere, der har modtaget forkerte afgørelser, mulighed for at søge kompensation uden at
skulle gennem en dyr og lang proces ved domstolene.
Dette initiativ foreslås kombineret med en ændring af retssikkerhedsloven, således at flere bestemmelser tillægges opsættende virkning, end det er tilfældet i dag. De nuværende regler om umiddelbar
retsvirkning er baseret på en forudsætning om, at kommunerne som udgangspunkt træffer korrekte
afgørelser. En lovændring fra 2018 gav borgeren en varslingsperiode på 14 uger for visse særligt
indgribende ydelser. Med en fejlprocent på 42 og en sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen på 15-26
uger yder dette dog ikke tilstrækkelig beskyttelse. Forslaget vil i praksis betyde, at borgeren først
vil få frataget hjælp, når sagen er afgjort af Ankestyrelsen og ikke som i dag, hvor hjælpen fratages
i forbindelse med den kommunale afgørelse, og derefter genetableres i 42 procent af sagerne.

kommunerne og sikre borgere, der har modtaget
forkerte afgørelser, mulighed for at søge kompensation
uden at skulle gennem en dyr og lang proces ved
domstolene.
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Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere,
offentlige myndigheder og NGO’er, der kan styrke retsstillingen
for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning
af sociallovgivningen.

Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere,
offentlige myndigheder og NGO’er, der kan styrke retsstillingen
for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning
af sociallovgivningen.

ÅRSBERETTNING 2021

148x210mm

260x190mm

Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO'er, der
kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.

Der anvendes primært tre formater, der er velegne til
såvel digital visning som print.
Der anvendes samme designelementer som ved
øvrige publikationer:
Typografi: Scala pro og Scala serif
farver: CMYK
Papir: Offsetkvalitet

skal sikre, at en eventuel
“Retssikkerhedfonden
økonomisk fordel ved en forkert afgørelse skal fratages

Et andet opmærksomhedspunkt, som rapporten opfordrer til at undersøge nærmere, er omfanget af
fejl i sager, der ikke påklages. Det kan konstateres, at særligt borgere, der modtager hjælp målrettet
borgere med kognitive funktionsnedsættelser, klager i langt mindre omfang end andre borgere.
Ankestyrelsens stikprøver, i sager der ikke er påklaget, viser, at der er alvorlige fejl i 25-50 procent
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Advokatsamfundet udgiver lejlighedsvis rapporter,
brochurer, beretninger, foldere mv.

Evt. udsnit af logo på bagsiden

Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO'er, der
kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.

Scala sans pro

Scala

Trypografi til tryk
Til trykte magasiner, foldere, rapporter mm.
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Nyhedsbreve
INFORMATION FRA
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Moderniseret klientkontovedtægt
Klientkontovedtægten er med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2020 moderniseret
og omstruktureret. Den indeholder en række ændringer i forhold til tidligere, heraf blandt andet at advokaten og advokatselskabet – efter forudgående aftale med klienten – kan give pengeinstituttet tilladelse

Nyhedsbrevet Advokaten udkommer hver anden uge
i et tidssvarende redaktionelt koncept, der sammen
med magasinet Advokaten er et hovedspor i Advokatsamfundets kommunikation. Nyhedsbrevet understøtter Advokatsamfundets formål, medlemmernes
behov for information og arbejdet med at forbedre
advokaters omdømme.
Nyhedsbrevet modtages af advokater og fuldmægtige
samt tilmeldte abonnenter.
Advokatrådet har sit eget nyhedsbrev, som anvendes
efter behov.

Nyt hvidvasktilsyn
Hvidvasksekretariatet, som er en del af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet, kan betegnes som Danmarks finansielle efterretningstjeneste, og er den enhed hos politiet,
som modtager de underretninger, som blandt andet advokater fremsender, hvis de har mistanke om
hvidvask i sager omfattet af hvidvaskloven.
Hvert kvartal udarbejder Hvidvasksekretariatet en rapport med oplysninger, om antallet af underretninger,
oplysninger om indhold af underretningerne og konkrete eksempler på sager, som udspringer af
underretningerne.

Styrk retssikkerheden

I 3. kvartalsrapport 2020 kan man derudover blandt andet læse om skatteforvaltningens brug af
efterretninger fra hvidvasksekretariatet samt en række konkrete projekter i hvidvasksekretariatet.

At mil mpid qui ut explit, simin nienist, sitibus ad ut imusAt mil mpid qui ut explit, simin nienist,
sitibus ad ut imus sitibus ad ut imus.
Sus asperup taspidebis ulluptatet arupiet a ius eles doloreium diciur mo ius prae inum asi doluptate pa
comnim aut ipsumquia prae odi cus, sum volupidias maios esed utectiundam ellesse ex et quam recum,
aditiam que porepudios et dolor mincimo distis voluptur, que digeniae pligend aectur, accatur archici descium est paritatum voluptate et quia non eossi torrume num et ulpa sant. LÆS MERE HER

Flere klimasøgsmål på verdensplan
En ny type søgsmål har fundet vej til retssalene, nemlig søgsmål om brud på klimaforpligtelser. Det gælder
blandt andet i Storbritannien, Norge og Holland, og noget tilsvarende kan være på vej i Danmark.
I sidste uge blev en planlagt udvidelse af Londons Heathrow Airport kendt ulovlig af den britiske appelret, fordi regeringen ikke havde dokumenteret, at den øgede flytrafik levede op til Storbritanniens klima-

SE NÆRMERE I DEN VEDHÆFTEDE KVARTALSRAPPORT

Nyt hvidvasktilsyn
Hvidvasksekretariatet, som er en del af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet, kan betegnes som Danmarks finansielle efterretningstjeneste, og er den enhed hos politiet,
som modtager de underretninger, som blandt andet advokater fremsender, hvis de har mistanke om
hvidvask i sager omfattet af hvidvaskloven.
Hvert kvartal udarbejder Hvidvasksekretariatet en rapport med oplysninger, om antallet af underretninger,
oplysninger om indhold af underretningerne og konkrete eksempler på sager, som udspringer af
underretningerne.
I 3. kvartalsrapport 2020 kan man derudover blandt andet læse om skatteforvaltningens brug af
efterretninger fra hvidvasksekretariatet samt en række konkrete projekter i hvidvasksekretariatet.
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Efteruddannelse
En ny type søgsmål har fundet vej til retssalene, nemlig søgsmål om brud på klimaforpligtelser. Det gælder
blandt andet i Storbritannien, Norge og Holland, og noget tilsvarende kan være på vej i Danmark.

ADVOKATSAMFUNDET arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed
og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater
og sikrer derigennem advokaternes uafhængighed og integritet.

Sociale medier
Logo anvendes i forbindelse med
alle Advokatsamfundets SoMe platforme.

Typografi til web

PT Sans

PT Serif

Skrifttypen benyttes i forbindelse med
Web & Officepakken.
Ex. Nyhedsbreve og Powerpoint/Word
Skrifttype Times New Roman bruges
indtil ny MS Office 2020 er i funktion.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
0123456789

EBIS AM DIT AUT OMMOLORIBUS, solut et mossedis acepero tem et
volorem faces niendignam nimus eatiunt lam, vention sequasped et eatest
offictatis pa de num aspid molest prorest in perum harum eum quam, quis
nihit, commo beaque niae num ent aciunt.

EBIS AM DIT AUT OMMOLORIBUS, solut et mossedis acepero tem et volorem faces
niendignam nimus eatiunt lam, vention sequasped et eatest offictatis pa de num aspid
molest prorest in perum harum eum quam, quis nihit, commo beaque niae num ent aciunt.

Nus alistibusda cusant omnim quasimodit et volestori am atur? Dusda que
dolorup tatemporro torionsed ea sequi omnis eatur maiores voluptatem
fuga. Itasita temporesto optatio rrorepu diciumque voluptatis solorei ctorupi
entiossi occus del idenis expellanihil minctatiis verum, corem quias molupid
iciume eos nesserum volumen ditisquati autatquam.

Nus alistibusda cusant omnim quasimodit et volestori am atur? Dusda que dolorup tatemporro torionsed ea sequi omnis eatur maiores voluptatem fuga. Itasita temporesto
optatio rrorepu diciumque voluptatis solorei ctorupi entiossi occus del idenis expellanihil minctatiis verum, corem quias molupid iciume eos nesserum volumen ditisquati
autatquam.

Psus int vero ea sitatent a cuptias picatec totatem poribusapid minciis pore,
am simus porrovidit, conempo reicimus dolorae core lam et ea quia dolupta
volupta tureperorae milloreicima doloremod que sit videl minist enem que
corerum quate corum ant, vollore cus aliqui veruptatur? Sunt, aborrup tibus,
sequo offictota nobis eum, nus dolori dolorep udandae volupide aut pre, officiis et latur?

Psus int vero ea sitatent a cuptias picatec totatem poribusapid minciis pore, am simus porrovidit, conempo reicimus dolorae core lam et ea quia dolupta volupta tureperorae milloreicima doloremod que sit videl minist enem que corerum quate corum ant,
vollore cus aliqui veruptatur? Sunt, aborrup tibus, sequo offictota nobis eum, nus dolori
dolorep udandae volupide aut pre, officiis et latur?
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MS Office 2020 forventes implementeret i løbet
af 2021 og derefter anvendes den nye font PT Serif.

Farve & Illustration

Farver
Advokatsamfundets farvepallette er en del af den
visuelle identitet og et forslag til brug af primære
farver til alt fra foldere til hjemmeside.
Farvepaletten udelukker ikke, at der kan anvendes
andre farver.

C47 M37 Y37 K17
R124 G128 B129

C8 M4 Y5 K4
R222 G224 B225

C9 M13 Y26 K6
R213 G201 B179

C11 M12 Y15 K0
R222 G215 B208

Advokatnævnets
logofarve
C15 M2 Y0 K0
R215 G232 B246

C42 M18 Y14 K0
R155 G180 B198

C100 M100 Y22 K15
R36 G25 B113

C11 M84 Y97 K2
R213 G78 B42

C100 M60 Y19 K15
R0 G89 B137

Advokatsamfundets
logofarve
C77 M41 Y51 K35
R51 G92 B92

C29 M17 Y21 K2
R178 G188 B188

C15 M3 Y7 K0
R214 G230 B231

C15 M95 Y41 K50
R255 G235 B235

C15 M95 Y41 K50
R115 G0 B45

Illustrationer
Der anvendes illustrationer til magasin,
nyhedsbrev mv.
Vær opmærksom på eventuelle rettigheder.
Kontakt Kommunikationsafdelingen, hvis du vil
have adgang til frikøbte illustrationer.

ADVOKATSTANDEN I TAL

MÆND

KVINDER

Infografik

FLERE KVINDELIGE ADVOKATER
Andelen af kvinder i advokatstanden har aldrig været større. I dag er cirka hver tredje advokat kvinde,
mens det kun var hver femte i år 2000. Det er især de nyuddannede og aldersgruppen 30-39 år, der
trækker gennemsnittet op. Her er cirka halvdelen kvinder.

2000

Såfremt det er muligt får vi grafisk hjælp til at udarbejde grafer, der i sig selv fungerer som en illustration
og som konsekvent anvendes i Magasinet Advokaten.

93%

88%
80%

36%

79%

Såfremt det ikke er muligt, anvendes de modeller,
som kan udarbejdes i MS Office-pakken.

69%

64%

31%
21%

20%
12%

27-29 år

30-39 år

40-49 år

7%

50-59 år

60+

Samlet

2020

81%
67%

62%

57%
43%

48%

61%

52%
38%

39%

33%
19%

27-29 år

30-39 år

Advokatsamfundet anvender grafer mv. i mange
sammenhænge – magasin, beretninger, powerpoint
præsentationer mv.

40-49 år

50-59 år

60+

Samlet

Kilde: Brancheanalysen “Advokatbranchen i tal” (2000) og tal fra Advokatsamfundets medlemsdatabase (2020).

Billeder
Der anvendes så vidt muligt professionelle fotos i magasin, nyhedsbrev, rapporter, PowerPoints mv.
Der kan anvendes frikøbte fotos af formand, rådsmedlemmer og generalsekretær.
Der kan anvendes en række frikøbte fotos af huset i
Kronprinsessegade 28, som er redigeret på en særlig
måde, sådan at de forstærker en visuel tone. Disse genrefotos anvendes eksempelvis i nyhedsbrevet Advokaten
som designelement og kan anvendes i andre publikationer som hjemmeside, beretninger, foldere mv for at
understøtte Advokatsamfundets designlinje .
Kontakt Kommunikationsafdelingen, såfremt du vil have
adgang til fotos eller er i tvivl om ophavsrettigheder.

Eksempler på fotos som er frikøbte og klar til brug. (Fotograf: Morten Holtum)

Paperline & MS Office

Paperline & MS skrifter

Kronprinsessegade 28 · DK-1306 Copenhagen K
Kronprinsessegade 28
DK-1306 Copenhagen K
Tlf. +45 33 96 97 98

Date: 17 december 2020
File no.: $Case_f2casenumber$
Id no.: $Dossier_documentnumber$

A4 brevpapir
Logo øverste højre hjørne
– printes lokalt på kontorets printer.
Skrifttype Times New Roman bruges indtil ny MS
Office 2020 er instaleret.
MS Office 2020 forventes implementeret i løbet af
2021 og derefter bruges den nye font PT Serif.

Mo maxim ilia sum qui ipienima aut rae nihilibus.

Mo maxim ilia sum qui ipienima aut rae nihilibus etust acipsapient que eos nusam esciet
volorep reperferia sentibust, odiorum re, tectis et rehentotatet eum fuga. Nequidel mi, quatectatur acienditat.
Uditate aliassed ut pla estecae vent expersp eribea dia del is ma susant est rest fugitiur apis
restiam quodis eumet ratatis aspellabo. Ipis am as repeliamus alignam eos eost, in rem quisseque nit volor anditas aut la volut escidis volori doluptio vollore imus qui optaest abora dolorum
fugiatiam dem hillat odio berum quosae est aut volupta conseroriti velenda nienist mosamus
quia quas dolut volestibus, cuptaquam, omnimi, ut omnimpo rerspiende verum nienisi moditis
corpor aliciti nciisi blant.
Busapelis eos atatist estiis quodiassed unt optatem olorum voloreriat verspedis quo omnimaio
vidit voluptat occuptium laborro modipsam, qui omnimi, saes quid unt quatur aut digendelique
repudio nectur, quam, toremossint et occust odio. Num voluptum necae. Nam que volor aut et
que dolupta dit resectatem. Luptam natis nulla verrum et maiorpore, vidio.

Mails & autosignatur

Et parumquas volupta turesti rerum alitias et quis estium earum que volorem volecum haris et
inus ero magnis ium, coremperchil ea quis dolupta tquodi dolo odit es ea id quibus niet ere sunt
ilignim demporr uptibus eat la venimus nonsequi volorroreria volupit, qui ut mod eiciis debit
endae velibus amusci sitiorro quae debitiata consectur?
Sequatu repelec eptatur, antur sitatem et lit, earum earchil id quam harum, sa cus am quas
dolesequae ped quisqui assequidem sum explis nim consequo maio. Nequi di consequas doluptatem. Nequasp ictemqui doluptatet parum doluta volorep erferfere serata voluptatur, to que
por rercipient officat int, corehendis apedion ectiam rehenis que minverum dolore nonet et
veriatus a duci nit andis et as aut et verae nos et eum ilibusam harum venis est atia conseque
liquasp idusdae del maximax imperum imus volut del intur rem dolupti blant ommolup turehentiisi occuptaqui imodi accat hillatis volorporro odicia et quodit laut as delibusam rem eseque
militatum as dolorumquia nonsend eliquasped que voluptur.

samfund@advokatsamfundet.dk · Advokatsamfundet.dk

Der fortrykkes konvolutter C5 + C4 med
Advokatsamfundets logo (CMYK).
Adressen på “kuvertflap” sættes med PT Serif.

1

Skrifttype Arial indtil ny MS Office 2010 er instaleret.
(samme som bruges nu)
MS Office 2020 forventes implementeret i løbet af
2021 og derefter bruges den nye font PT Sans.

Kronprinsessegade 28 · DK-1306 Copenhagen K

Visitkort & Takkekort
Visitkort, takkekort og ligende fortrykkes med
Advokatsamfundets logofarve samt evt. støttefarver.

Andrew Hjuler Crichton

Andrew Hjuler Crichton

Andrew Hjuler Crichton

+45 3396 9798
ahc@advokatsamfundet.dk

+45 3396 9798
ahc@advokatsamfundet.dk

+45 3396 9798
ahc@advokatsamfundet.dk

Generalsekretær

Generalsekretær

Visitkort mål B85mm x H54mm

A6 takkekort 4 sider med præg side 1+2 med tilhørende kuvert.

Generalsekretær

Powerpoint & Word
Advokatsamfundet

For at skabe en ensartet branding af
Advokatsamfundet, anvendes PowerPoint
& Word -skabeloner (side 26 i Design guiden)

• Advokatrådet bestyrelsen
• Kredsbestyrelserne
8, hver med egen bestyrelse
• Advokatnævnet
disciplinærmyndighed
• Sekretariatet ca. 45 ansatte
Andrew Hjuler Crichton
Generalsekretær

I præsentationspakken findes blandt andet:
Velkommen
Introduktion til Advokatsamfundet

Advokatsamfundets formål
• at værne om advokaters uafhængighed og integritet,
• at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter,
der påhviler advokater
• at sikre advokaters faglige kompetence,
• at virke til gavn for det danske retssamfund

Advokater i retten

Fordelingen af omkostninger
på tilsyn og advokatnævn

Punktopstilling
Foto med overskrift

Necab ipsunde rrorit quam, odipsunt vero bea quo mosanda cusapid ma nihicat emporro totatum aut que raeperae nisci nem receaquis et excea dolupit et dolore cuptaspient.
Fuga. Namus asperorum fugiata quosae nis nem voluptatiur si volor sandae nitatas magni
doluptatur magnam reicimus si re non prorepudae voluptasped esciis comnim facererit la
quas nimpore qui berspiet acearciaspit esedi accus nem si anderchil inveliaest quis si qui to
molupis ditibusam que nobitae vel id es maio optaqui iusdame.

Skilleblad
Overskrift med brødtekst
Infografik
Brug af citat
Procesdiagram

Advokatstanden i tal 2020
MÆND

43%

48%

61%

52%
38%

39%

33%
19%

27-29 år

30-39 år

40-49 år

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

50-59 år

60+

Os moluptia adis et enimus eum
et, qui te qui aut remolupta vel
modisimin restis aces eici rempost, od expliqui.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Samlet

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem
Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM

Billedebank

Caessumquae repudanienda conest, eaquam necupistis exceaquia
corrum utenda imustrumquam

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Skrifttype: PT sans & PT serif
Du finder skabelonerne på xxxx.

Kilde: Brancheanalysen “Advokatbranchen i tal” (2000) og tal fra Advokatsamfundets medlemsdatabase (2020).

Powerpoint skabeloner

LOREM IPSUM

67%

62%

57%

Oversigt af frikøbte foto

Lorem ipsum

81%

KVINDER

87. stk. 1. Caessumquae repudanien
da conest, eaquam necupistis excea
quia corrum utenda imustrumquam

Spørgsmål rettes til

Ledelsessupport
+45 33 96 97 30
HHA@advokatsamfundet.dk

