Firmaidrættens Ordbog
Disse retningslinjer i brugen af forkortelser og stavemåder i Dansk Firmaidrætsforbund skal dels dæmme op for
de udfordringer, som særligt den interne brug af forkortelser i skriftlig kommunikation giver.
Forkortelserne er ikke altid velkendte for alle, og for nye udvalgsmedlemmer, frivillige og medarbejdere i
firmaidrætten kan forkortelserne være ukendte og vil derfor forstyrre i den skriftlige kommunikation. Dels skal
retningslinjerne ensarte stavemåden på navne, titler og betegnelser på aktiviteter, projekter og kampagner i
firmaidrætten, således navnene fremadrettet bruges ens i den skriftlige kommunikation internt og eksternt.
Firmaidrættens Ordbog er en afgrænset optegnelse over de titler, betegnelser og stavemåder, der bruges i
firmaidrættens virke. Derudover indeholder ordbogen en liste over forkortelser af de forskellige titler og
stavemåder, der bruges primært i den interne kommunikation, fx referater og notater.
Ansvaret for indholdet af Firmaidrættens Ordbog ligger i kommunikationsafdelingen v. Pernille Fløjstrup
Andersen. Ændringer skal sendes til pfa@firmaidraet.dk
Senest revideret 1. oktober 2017.
--Aktivitetsdag (Bemærk: en betegnelse for en dag med flere målrettede aktiviteter)
Appeludvalget (AU)
Arbejdspladsernes Motionsdag (AMD)
Bike & Run Stafetten (BRS)
Danmarks Sundeste Arbejdsplads
Dansk Firmaidrætsforbund (firmaidrætten)
Danske Firmaidrætsforbunds centrale ledelse (den centrale ledelse)
Erhvervsskoler i Form til Fremtiden (EFF) (Bemærk: indsatsområde)
ES Cup Fodbold & Rundbold
ES Cup Høvdingebold & Motionsfloorball
Events med Puls og Fællesskab (Bemærk: indsatsområde)
Firmaidræt Open (FO)
Forenings-CMS (FCMS)
Foreningsservice (FS)
Forbundsstyrelsen eller Styrelsen
Foreninger i Bevægelse (Bemærk: indsatsområde)
Foreningsudvalget (FU)
Formandsmøde
Fælles Appeludvalg (FA)
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Historisk Udvalg (HU)
Idræts- og Motionsudvalget (IM)
Idræts-, Motions- og Sundhedsudvalget (IMS)
IT-udvalget (ITU)
Kollegabold
Kollegagolf
Kommunikation- og Marketingudvalget (KMU)
Kvinder i Morgendagens Ledelse
magasinet Firmaidræt
MailMotion
Omsorgspiloten (Bemærk: partnerskabsprojekt)
Repræsentantskabsmøde
Revisionsudvalget (RU)
Rigtige Mænd-projektet (RM) (Bemærk: partnerskabsprojekt)
Rigtige Mænd-Løbet (RML)
Stævneplanner
Sundhedsudvalget (SU)
Sund Motor i SKAT
Sundere Danskere (Bemærk: indsatsområde)
Sundhedscafé
SundhedsCertificering
Sundhedseksperimentarium
Sundhedstjek
SuperNova FFM/Idræt
Tæl Skridt-kampagnen eller Tæl Skridt (TS)
Vejen er sund (Bemærk: partnerskabsprojekt)
Xtreme Mandehørm (XM)
Årets Forening
Årets Leder
Årets Sundhedsambassadør (ÅS)
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