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Retningslinjer for frivillige ledere i Dansk Firmaidrætsforbund 
Dansk Firmaidrætsforbund, efterfølgende kaldet ”Firmaidrætten” har tilknyttet en række frivillige ledere som yder 
en indsats i forskellige funktioner. Firmaidrættens frivillige ledere er opdelt i to grupper hhv. Den centrale ledelse 
og øvrige. Se nedenfor samt organisationsoversigt på bilag 1 
For at du kan opfylde din funktion bedst muligt, tilbyder firmaidrætten tlf. godtgørelse, samt mulighed for låne forskelligt udstyr. 
Desuden er der tilbud om profilbeklædning, og for den centrale ledelse også et tilbud om ledsagertur hvert andet år.  
Nedenfor kan er de forskellige ydelser uddybet, og du kan se en oversigt hvilke ydelser der gives, afhængig af hvilken funktion du 
har. 
 

Den centrale ledelse – Er valgt på repræsentantskabsmødet 
 Forbundsstyrelsen (FS) 

 Idræts-, Motions- og sundhedsudvalget (IMS) 

 Foreningsudvalget  

 Sundhedsudvalget  

 Idræts- og Motionsudvalget 

 Kommunikations- og Marketingudvalget (KOM) 

 IT-udvalget 

 Revisionsudvalget (RU) 

 Appeludvalget 
 
 

Øvrige – Er udpeget af styrelsen eller et udvalg i den centrale ledelse 
Ressourcepersoner kun bruges om personer forbundet rekvirerer til opgaver og ikke når foreningerne gør det. 

 Fokusgrupper 

 Ressourcepersoner 

 Historisk udvalg (HU) 
 
 

Oversigt over ydelser til frivillige ledere 
Funktion Fri telefon og 

bredbånd 
Administrations 
godtgørelse 

Bærbar pc Printer Profilbeklædning Ledsagertur 

FS - formand Ja  Ja Ja Ja Ja 
FS - medlemmer Ja  Ja Ja Ja Ja 
FS - suppleanter  Ja Ja Ja Ja Ja 
Udvalgsformænd  Ja Ja Ja Ja Ja 
Udvalgsmedlemmer  Ja Ja Ja Ja Ja 
Fokusgruppemedlem  Ja Ja Ja Ja Ja 
Ressourceperson  Ja Ja Ja Ja Ja 
Historisk udvalg  Ja     

 

Uddybning af de enkelte ydelser 

Fri telefon og bredbånd  
Fri telefon og bredbånd beskattes med kr. 2.500 pr. år, og inkluderer at forbundet betaler udgifter til de nævnte 
ydelser inkl. mobiltelefon, og router hvis denne ikke er med i abonnementet. 
 

Administrationsgodtgørelse 
Telefongodtgørelse dækker den frivillige leders udgifter til telefon, Internet og evt. andre omk. til frimærker, 
kuverter etc. 
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Telefongodtgørelsen udgør kr. 3.200 pr. år og er skattefri. Beløbet reguleres og fastlægges af Skat. 
Hvis du som frivillig har fri telefon fra anden side. F.eks. gennem sin ansættelse, kan du stadig få udbetalt 
denne godtgørelse fra Firmaidrætten. 
 

Bærbar PC 
Hvis du i dit virke for firmaidrætten har brug for en bærbar pc, stiller firmaidrætten en sådan til rådighed. 

Send blot en ansøgning til administrationschefen, hvor du kort argumenterer for dit behov. Du vil herefter få 

udleveret en maskine der matcher dit virke. Typisk vil du modtage en lettere brugt maskine. 

Printer 
Hvis du i dit virke for firmaidrætten har brug for en bærbar pc, stiller firmaidrætten en sådan til rådighed. 

Send blot en ansøgning til administrationschefen, hvor du kort argumenterer for dit behov. Du vil herefter få 

udleveret en printer der matcher dit virke. Typisk vil du modtage en lettere brugt printer. 

 

Forbundet indkøber toner, eller refunderer tonerudgifter til den lånte printer. Kontakt Firmaidrættens IT-

medarbejder for nærmere aftale når du mangler toner. 

Profilbeklædning 
Som frivillig leder tilbydes du profilbeklædning med forbundets logo. 

Du vælger selv hvilken beklædning du ønsker inden for den budgetramme der er vedtaget. I år 2016 og 2017 er der 

afsat kr. 1600 pr. frivillig leder.  

Der udsendes instrukser i hvordan du anvender ordningen i første kvartal hvert år.  

Det skal pointeres, at profilbeklædning er til personligt brug. Frivillige ledere skal være i tjenesten, når bestillingen 

afgives, ellers afventes næste uddeling. Det samme gælder bortkommet tøj. 

NB. Idrætsinstruktører er på en anden ordning. De får hvert år idrætsbeklædning for ca. kr. 700, som indkøbes 
centralt og opfylder forbundets retningslinjer for design.  

Ledsagerture  
Styrelse, udvalg, grupper og resursepersoner, får hvert andet år tilbudt en weekendtur med ledsagere. 

 

Befordring  
Som frivillig i Firmaidrættens tjeneste får du dækket evt. befordringsudgifter med statens højeste takst for de første 
20.000 km, dernæst den lave takst. Ved transport i offentlige transportmidler dækkes prisen mod indsendelse af 
billet.  
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