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Vedtægtsændringer i forbindelse med Strategi 2022. 

 

Nuværende tekst Forslag til ny tekst 
§ 2. Formål 

2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer 

arbejdspladserne til firmaidræt og 

sundhedsfremme. 

 

§ 2. Formål 

2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer 

arbejdspladserne til firmaidræt og 

kollegamotion. 

 
§ 3 og 4.2  

Henvisningen til § 24 ændres til § 26. 

§ 3 og 4.2  

Henvisningen til § 24 ændres til § 26. 

6.3. Efter de retningslinjer, der fastsættes af 

Forbundsstyrelsen, påhviler det foreninger, 

landsforeninger, landskredsen, organisationer 

og forbund hvert år inden 3 uger efter 

afholdelse af 

generalforsamling/repræsentantskabsmøde, at 

fremsende revideret driftsregnskab og en status 

samt et sæt af de gældende vedtægter til Dansk 

Firmaidrætsforbund. Eventuelle 

associeringsaftaler med SeniorSport/Idræt om 

dagen og andre skal vedlægges. Medlemstal og 

aktiviteter indberettes for kalenderåret til 

forbundet senest den 1. marts efterfølgende år. 

Overholdes disse pligter ikke, kommer 

næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling. 

 

6.3. Efter de retningslinjer, der fastsættes af 

Forbundsstyrelsen, påhviler det foreninger, 

landsforeninger, Landskredsen, organisationer 

og forbund hvert år inden 3 uger efter 

afholdelse af 

generalforsamling/repræsentantskabsmøde, at 

fremsende revideret driftsregnskab og en status 

samt et sæt af de gældende vedtægter til Dansk 

Firmaidrætsforbund. Eventuelle 

associeringsaftaler skal vedlægges. Medlemstal 

og aktiviteter indberettes for kalenderåret til 

forbundet senest den 1. marts efterfølgende år. 

Overholdes disse pligter ikke, kommer 

næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling. 

 

8.4. Ordinært repræsentantskabsmøde 

indkaldes af Forbundsstyrelsen med mindst én 

måneds varsel. Indkaldelsen skal udover 

dagsordenen være bilagt: 

a. Forbundsstyrelsens beretning. 

b. Beretning fra permanente udvalg. 

c. Indkomne forslag. 

d. Budgetforslag. 

e. Forretningsorden. 

f. Eventuelle supplerende bilag. 

 

8.4. Ordinært repræsentantskabsmøde 

indkaldes af Forbundsstyrelsen med mindst én 

måneds varsel. Indkaldelsen skal udover 

dagsordenen være bilagt: 

a. Forbundsstyrelsens beretning. 

b. Indkomne forslag. 

c. Budgetforslag. 

d. Forretningsorden. 

e. Eventuelle supplerende bilag. 

 

12.5. Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for 

en 2-årsperiode med: 

12.5. Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for 

en 2-årsperiode med: 
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a. Tilforordnet revisionsudvalget 

b. Tilforordnet idræts-, motions- og 

sundhedsudvalget (IMS-udvalget). 

c. Tilforordnet kommunikation, marketing og 

salg udvalget (KOM-udvalget). 

d. Medlemmer til diverse udvalg m.m. 

 

a. Tilforordnet revisionsudvalget 

b. Tilforordnet kommunikation og 

marketingudvalget (KOM-udvalget). 

c. Tilforordnet Firmaidrætsudvalget. 

d. Tilforordnet Kollegamotionsudvalget. 

e. Medlemmer til diverse udvalg m.m. 

 
§ 13.2. Formand samt 2 medlemmer vælges for 

4 år ad gangen på repræsentantskabsmødet. 

 

§ 13.2. Formand samt 2 medlemmer vælges for 

4 år ad gangen af repræsentantskabet. 

 

§ 14.3. Forbundsstyrelsen tilforordner et 

forbundsstyrelsesmedlem til revisionsudvalget. 

 

Slettes, står i 12.5. 
14.4. og 14.5. bliver til 14.3. og 14.4. 

§ 15. Idræts-, motions- og sundhedsudvalget 

(IMS-udvalget) 

15.1. Til varetagelse af forbundets politik for 

sundhed, events, kampagner, idræts- og 

motionsaktiviteter samt foreningsudvikling, 

nedsættes et udvalg bestående af 4 personer. 

 

15.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og 

afgår skiftevis hvert 2. år: 

a. Formand 

b. Herudover består udvalget af 3 

medlemmer, som er formændene for 

- Foreningsudvalget 

- Idræts- og Motionsudvalget 

- Sundhedsudvalget 

 

15.3. Ved fratræden i utide supplerer udvalget 

sig selv med et nyt medlem frem til 

førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. Hvis det er formanden, der 

fratræder, udpeger Forbundsstyrelsen ny 

formand frem til førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

 

Slettes 
 
Alle nedenstående §§ får nye numre. 
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15.4. Retningslinjer for idræts-, motions- og 

sundhedsudvalget skal være godkendt af 

Forbundsstyrelsen. 

 
§ 16. Kommunikation, marketing og 

salgsudvalget (KOM udvalget) 

16.1. Til varetagelse af forbundets 

kommunikationspolitik og salgsarbejde, 

nedsættes et udvalg bestående af 4 personer. 

 

16.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og 

afgår skiftevis hvert 2. år således: 

a. Formand og et medlem 

b. 2 medlemmer. 

 

16.3. Ved fratræden i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. 

 

16.4. Retningslinjer for kommunikation, 

marketing og salgsudvalget (KOM-udvalget), 

skal være godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

§ 15. Kommunikation og marketingudvalget 

(KOM udvalget) 

15.1. Til varetagelse af forbundets 

kommunikationsstrategi nedsættes et udvalg 

bestående af 6 personer. 

 

15.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet. 

Formanden vælges for 4 år. 

De fem medlemmer vælges for 2 år. 

 

15.3. Ved fratræden i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. 

 

15.4. Retningslinjer for kommunikation og 

marketingudvalget(KOM-udvalget), skal være 

godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

§ 17. Idræts- og Motionsudvalget (IM 

Udvalget) 

17.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med 

idræt, nedsættes et udvalg bestående af 4 

personer. Idræts- og Motionsudvalget udøver 

sit virke med udgangspunkt i den til enhver tid 

gældende strategi samt ud fra ”Retningslinjer 

for Idræts- og Motionsudvalget” 

 

17.2. Formanden er et af de nævnte tre 

medlemmer i idræts-, motions- og 

sundhedsudvalget (IMS-udvalget).  

 

17.3. Formanden vælges for 4 år. 

 

§ 16 Firmaidrætsudvalget 

16.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med 

idræt og med foreningerne, nedsættes et 

udvalg bestående af 6 personer. 

Firmaidrætsudvalget udøver sit virke med 

udgangspunkt i den til enhver tid gældende 

strategi samt ud fra ”Retningslinjer for 

Firmaidrætsudvalget”. 

 

16.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet. 

Formanden vælges for 4 år. 

De fem medlemmer vælges for 2 år. 
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17.4. De tre medlemmer vælges for 2 år. 

 

17.5. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. 

 

17.6. Retningslinjer for Idræt- og 

Motionsudvalget, skal være godkendt af 

Forbundsstyrelsen. 

 

16.3. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. 

 

16.4. Retningslinjer for Firmaidrætsudvalget, 

skal være godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

§ 18. Foreningsudvalget 

18.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med 

foreningerne, nedsættes et udvalg bestående af 

4 personer. Foreningsudvalget udøver sit virke 

med udgangspunkt i den til enhver tid 

gældende strategi samt ud fra ”Retningslinjer 

for Foreningsudvalget” 

 

18.2. Formanden er et af de nævnte tre 

medlemmer i Idræts-, Motions- og 

Sundhedsudvalget (IMS-udvalget). 

 

18.3. Formanden vælges for 4 år. 

 

18.4. De tre medlemmer vælges for 2 år. 

 

18.5. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg. 

 

18.6. Retningslinjer for Foreningsudvalget, skal 

være godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

Slettes 
 
Alle nedenstående §§ får nye numre. 

§ 19. Sundhedsudvalget 

19.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med 

sundhed, nedsættes et udvalg bestående af 4 

personer. Sundhedsudvalget udøver sit virke 

med udgangspunkt i den til enhver tid 

§ 17. Kollegamotionsudvalget 

17.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med 

kollegamotion, nedsættes et udvalg bestående 

af 6 personer. Kollegamotionsudvalget udøver 

sit virke med udgangspunkt i den til enhver tid 
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gældende strategi samt ud fra ”Retningslinjer 

for Sundhedsudvalget” 

 

19.2. Formanden er et af de nævnte tre 

medlemmer i Idræts-, Motions- og 

Sundhedsudvalget (IMS-udvalget).  

 

19.3. Formanden vælges for 4 år. 

 

19.4. De tre medlemmer vælges for 2 år. 

 

19.5. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg.  

 

19.6. Retningslinjer for Sundhedsudvalget skal 

være godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

gældende strategi samt ud fra ”Retningslinjer 

for Kollegamotionsudvalget” 

 

17.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet. 

Formanden vælges for 4 år. 

De fem medlemmer vælges for 2 år. 

 

17.3. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget 

sig selv frem til førstkommende ordinære 

Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende 

er på valg.  

 

17.4. Retningslinjer for Kollegamotionsudvalget 

skal være godkendt af Forbundsstyrelsen. 

 

20.2. Formanden vælges for 4 år. 

20.3. De to medlemmer vælges for 2 år. 

 

 

18.2. Formand samt medlemmer vælges af 

repræsentantskabet. 

Formanden vælges for 4 år. 

De to medlemmer vælges for 2 år. 

 
§ 28. Optagelsesbetingelser 

28.1. For at kunne optages i Dansk 

Firmaidrætsforbund skal en ansøger (fra 2012) 

tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme samt 

opfylde følgende betingelser: 

 

§ 28. Optagelsesbetingelser 

28.1. For at kunne optages i Dansk 

Firmaidrætsforbund skal en ansøger tilbyde 

firmaidræt og kollegamotion samt opfylde 

følgende betingelser: 

 
§ 29. Eksklusion 

29.1. En enig Forbundsstyrelse kan ekskludere 

foreninger, landsforeninger, organisationer og 

forbund, der på grov vis bevisligt tilsidesætter 

forbundets vedtægter, retningslinjer og 

bestemmelser. 

 

29.4. Eksklusion af en forening, landsforening, 

organisation eller forbund, kan ligeledes ske på 

et ordinært repræsentantskabsmøde, når 

§ 27. Eksklusion 

27.1. En enig Forbundsstyrelse kan ekskludere 

foreninger, landsforeninger, Landskredsen, 

organisationer og forbund, der på grov vis 

bevisligt tilsidesætter forbundets vedtægter, 

retningslinjer og bestemmelser. 

 

27.4. Eksklusion af en forening, landsforening, 

Landskredsen, organisation eller forbund, kan 

ligeledes ske på et ordinært 
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mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede repræsentanter stemmer 

herfor. 

 

repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 

stemmer herfor. 

 

30.2. Opløsning af forbundet kan dog ikke finde 

sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger, 

organisationer eller forbund ønsker Dansk 

Firmaidrætsforbund bevaret. 

 

28.2. Opløsning af forbundet kan dog ikke finde 

sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger, 

Landskredsen, organisationer eller forbund 

ønsker Dansk Firmaidrætsforbund bevaret. 

 
 Alle øvrige §§ numre rettes ind. 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. 

november 1991. 

Senest ændret den 18. november 2017 

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. 

november 1991. 

Senest ændret den 25. august 2018 

 
 
 


