Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund
(Stiftet den 20. januar 1946)
Opdateret august 2018
§ 1. Navn
1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten).
§ 2. Formål
2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt og kollegamotion.
§ 3. Medlemskab
3.1. Som medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund kan optages:
a. Lokale foreninger.
b. Landsforeninger og landskredsen.
c. Organisationer og forbund.
Se optagelsesbetingelser i § 28.
§ 4. Ansøgning om optagelse
4.1. Ansøgning om optagelse i Dansk Firmaidrætsforbund skal forelægges Forbundsstyrelsen
skriftligt.
4.2. Forbundsstyrelsen afgør, under henvisning til de i § 28 for optagelse gældende betingelser, om
ansøgningen kan imødekommes. Optagelse af organisationer og forbund kræver endelig
godkendelse af repræsentantskabet.
§ 5. Udmeldelse
5.1. Udmeldelse af Dansk Firmaidrætsforbund skal skriftligt stiles til Forbundsstyrelsen.
5.2. Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af det kvartal, hvor anmodningen fremsættes.
§ 6. Medlemspligter
6.1. Foreninger, regioner, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund er underkastet
de af Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter, retningslinjer, bestemmelser samt trufne
afgørelser og aftaler.
6.2. Enhver ansøgning eller principiel henvendelse til Forbundsstyrelsen skal ske gennem bestyrelsen
for de respektive foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Ved viderefremsendelse til
Dansk Firmaidrætsforbund påhviler det den respektive bestyrelse at vedlægge eventuelle
kommentarer eller anbefalinger.
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
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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.
6.4. Formålsparagraffen for foreninger, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund,
må ikke være i strid med vedtægter, retningslinjer og bestemmelser i Dansk Firmaidrætsforbund.
6.5. En forening, landsforening, landskredsen, organisation eller forbund samt udvalg herunder, må
ikke være medlem af andre idrætsorganisationer eller specialforbund.
6.6. Det påhviler foreninger, regioner, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund
under Dansk Firmaidrætsforbund ved alle henvendelser til offentligheden, gennem medlemsblade,
stævneprogrammer, hjemmesider o.l. samt på brevpapir at anføre, at de er medlem af Dansk
Firmaidrætsforbund.
§ 7. Forbundets ledelse
a. Repræsentantskabet
b. Forbundsstyrelsen
c. Formandsmødet
d. Permanente udvalg
§ 8. Repræsentantskabsmødet
8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle
ulige år.
8.2. Repræsentantskabet omfatter:
a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Permanente udvalg.
c. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, landskredsen, organisation og forbund.
d. Inviterede Fokusgrupper
e. Ressourcepersoner.
8.3. Stemmeret har følgende:
a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter.
b. Permanente udvalg
d. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, landskredsen, organisation og forbund efter
følgende graduering:
0- 5.999 aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede.
6.000-11.999 aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede.
12.000-24.999 aktivitetsmedlemmer – 4 stemmeberettigede.
25.000-49.999 aktivitetsmedlemmer – 6 stemmeberettigede.
50.000-74.999 aktivitetsmedlemmer – 8 stemmeberettigede.
75.000-99.999 aktivitetsmedlemmer – 10 stemmeberettigede.
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100.000 og derover aktivitetsmedlemmer – 12 stemmeberettigede.
Landskredsen har 2 stemmeberettigede.
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.
8.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter
2. Valg af 2 dirigenter
3. Valg af stemmetællere/udvalg
4. Godkendelse af forretningsordenen
5. Beretninger
6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet om 4 år.
7. Behandling af budgetforslag
8. Valg i henhold til vedtægterne
9. Afslutning
8.6. Forslag, herunder forslag til ændringer i forretningsordenen, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. august.
8.7. Forbundskontoret skal senest den 1. august udsende meddelelse om hvilke forbundsstyrelsesog udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller ikke ønsker genvalg.
8.8. Indstilling samt lokalt godkendt valgbarhed af kandidater til Forbundsstyrelse og permanente
udvalg skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. oktober. Indstillingsret har
foreninger, landsforeninger, landskredsen, organisationer og forbund under Dansk
Firmaidrætsforbund, Styrelsen og de permanente udvalg. Ægtefæller og samlevere kan ikke
indstilles/vælges til samme permanente udvalg. Ved en indstillet kandidats forfald efter den 1.
oktober, indtræder Forbundsstyrelsen som indstillingskomite. Det tilstræbes, at der indstilles mindst
2 kandidater.
8.9. Valg af medlemmer til Forbundsstyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig eller
elektronisk afstemning uanset antal opstillede kandidater.
8.10. Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
8.11. Hver forening, landsforening, landskredsen, organisation og forbund har pligt til at sende
mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke, kommer
næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling.
8.12. Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
i vedtægterne. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.
8.13. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
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Den stemmeberettigede skal være medlem af den forening, landsforening, organisation eller forbund
vedkommende repræsenterer til Repræsentantskabsmødet.
8.14. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til
afstemning på repræsentantskabsmødet.
8.15. Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på repræsentantskabsmødet, eller er nævnt andet
sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
8.16. Forbundets æresmedlemmer indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet.
8.17. Forbundsstyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, organisationer
m.fl.
8.18. Over repræsentantskabsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest fire
uger efter mødet.
§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
9.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når Forbundsstyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger, landsforeninger, landskredsen, organisationer og
forbund fremsender skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden. Mødet indkaldes af
Forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel senest én måned efter modtagelsen, vedlagt den
motiverede dagsorden.
§ 10. Formandsmødet
10.1. Formandsmødet holdes ordinært hvert år i april måned. Mødet indkaldes af Forbundsstyrelsen,
der endvidere kan indkalde efter behov.
10.2. Formandsmødet omfatter følgende stemmeberettigede deltagere:
a. Forbundsstyrelsen, inkl. Suppleanter.
b. Formænd eller stedfortræder for de permanente udvalg.
c. Foreningsformænd eller stedfortræder.
d. Landsforeningsformænd eller stedfortræder.
e. Formænd eller stedfortræder for landskredsen og tilsluttede organisationer og forbund.
10.3. Mødeberettigede, men uden stemmeret er:
a. Permanente udvalg.
b. Formænd for fokusgrupper
c. Op til 2 repræsentanter fra pkt.10.2. c, d og e.
d. Ressourcepersoner.
10.4. Formandsmødets opgaver:
a. at fremme samarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund.
b. at medvirke til udvikling samt forslag omkring nye opgaver og aktiviteter.
c. at godkende forbundets regnskab.
10.5. Mødeindkaldelse
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Formandsmødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen for mødet udsendes 14 dage
før mødet.
Dagsorden for mødet:
1. Orientering fra Forbundsstyrelsen.
2. Regnskab og eventuelle budgetkorrektioner.
3. Visioner for Dansk Firmaidrætsforbund.
4. Indkomne emner.
10.6. Et lovligt indvarslet formandsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
10.7. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal.
10.8. Efter behov kan Forbundsstyrelsen indkalde medlemmer af udvalg.
10.9. Over formandsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest 4 uger efter
mødet.
§ 11. Regioner:
11.1. Forbundets lokale foreninger inddeles i 8 regioner, der hver især opretter et regionsråd.
11.2. Regionerne er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst:
a. Landsdel Nord består af regionerne Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland.
b. Landsdel Syd består af regionerne Sydvestjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn.
c. Landsdel Øst består af regionerne Sjælland og Hovedstaden.
11.3. Landsforeninger danner en kreds benævnt landskredsen.
11.4. Bestemmelser for regioner under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af
Forbundsstyrelsen.
§ 12. Forbundsstyrelsen
12.1. Forbundsstyrelsen varetager under ansvar overfor repræsentantskabet forbundets daglige
ledelse.
12.2. Forbundsstyrelsen består af formand, næstformand og tre medlemmer.
12.3. Valg af Forbundsstyrelse sker på det ordinære repræsentantskabsmøde, og gælder for 4 år ad
gangen.
12.4. Hvert 4. år vælges formand og ét styrelsesmedlem. Hvert 4. år vælges næstformand og to
forbundsstyrelsesmedlemmer.
12.5. Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for en 2-årsperiode med:
a. Tilforordnet revisionsudvalget
b. Tilforordnet kommunikation og marketingudvalget (KOM-udvalget).
c. Tilforordnet Firmaidrætsudvalget.
d. Tilforordnet Kollegamotionsudvalget.
e. Medlemmer til diverse udvalg m.m.
12.6 Forbundsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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12.7 Forbundsstyrelsen antager den nødvendige hjælp til varetagelse af forbundets administration,
daglige virksomhed og konsulenttjeneste.
12.8. I henhold til retningslinjer for lønnet formand, kan forbundsformanden være hel eller delvis
lønnet.
12.9. Over Forbundsstyrelsens møder føres et referat, hvoraf udskrift tilsendes forbundets organer.
12.10. Valg af 1. og 2. suppleant til Forbundsstyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde
og gælder for 2 år ad gangen.
12.11. Forbundsstyrelsen fastlægger forbundets overordnede uddannelsespolitik.
§ 13. Appeludvalg
13.1. Til løsning af pålagte opgaver i henhold til gældende retningslinjer, bearbejdelse af appelsager
samt tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund, nedsættes et udvalg bestående
af 3 personer.
13.2. Formand samt 2 medlemmer vælges for 4 år ad gangen på repræsentantskabsmødet.
13.3. Intet medlem af Forbundsstyrelsen, permanente udvalg og/eller fokusgrupper kan være valgt
medlem af Appeludvalget. Medlemmer af Appeludvalget kan ikke samtidigt bestride andre poster i
den centrale ledelse.
13.4. Ved fratræden i utide er det Forbundsstyrelsen, der i samråd med udvalget, som udpeger nyt
medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
13.5. Retningslinjer for appeludvalget skal være godkendt af repræsentantskabet.
§ 14. Revisionsudvalget
14.1. Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i forbundet, er i overensstemmelse med
gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3
personer.
14.2. Formand og medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen og afgår skiftevis
hvert 2. år således:
a. Formand.
b. 2 medlemmer.
14.3. Intet medlem af Forbundsstyrelsen, permanente udvalg og/eller fokusgrupper kan være valgt
medlem revisionsudvalget. Medlemmer af Revisionsudvalget kan ikke samtidigt bestride andre
poster i den centrale ledelse.
14.4. Retningslinjer for revisionsudvalget skal være godkendt af repræsentantskabet.
§ 15. Kommunikation og marketingudvalget (KOM udvalget)
15.1. Til varetagelse af forbundets kommunikationsstrategi nedsættes et udvalg bestående af 6
personer.
15.2. Formanden vælges for 4 år.
15.3. De fem medlemmer vælges for 2 år.
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15.4. Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.
15.5. Retningslinjer for kommunikation og marketingudvalget(KOM-udvalget), skal være godkendt af
Forbundsstyrelsen.
§ 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. Formanden vælges for 4 år.
16.3. De fem medlemmer vælges for 2 år.
16.4. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære
Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.
16.5. Retningslinjer for Firmaidrætsudvalget, skal være godkendt af Forbundsstyrelsen.
§ 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 gældende
strategi samt ud fra ”Retningslinjer for Kollegamotionsudvalget”
17.2. Formanden vælges for 4 år.
17.3. De fem medlemmer vælges for 2 år.
17.4. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære
Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.
17.5. Retningslinjer for Kollegamotionsudvalget skal være godkendt af Forbundsstyrelsen.
§ 18. IT-udvalget
18.1. Til varetagelse af forbundets arbejde med IT, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer. ITudvalget udøver sit virke med udgangspunkt i den til enhver tid gældende strategi samt ud fra
”Retningslinjer for IT-udvalget”
18.2. Formanden vælges for 4 år.
18.3. De to medlemmer vælges for 2 år.
18.4. Ved fratrædelse i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.
18.5. Retningslinjer for IT-udvalget skal være godkendt af Forbundsstyrelsen.
§ 19. Fokusgrupper
19.1. Repræsentantskabet, Formandsmødet, Forbundsstyrelsen og permanente udvalg kan nedsætte
grupper til løsning af særlige opgaver.
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19.2. Formand og medlemmer af disse grupper udpeges af Forbundsstyrelsen eller permanente
udvalg.
19.3. Kommissoriet, indeholdende arbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi, skal være
godkendt af Forbundsstyrelsen eller det permanente udvalg, der har nedsat gruppen.
§ 20. Antal udvalg
20.1. Ingen valgte kan sidde i mere end to af forbundets permanente udvalg.
Medlemmer af Styrelsen, Appel- og Revisionsudvalget kan ikke sidde i andre udvalg.
Styrelsessuppleantposten regnes ikke som en udvalgspost.
§ 21. Tegningsret
21.1. Forbundet repræsenteres af forbundsformanden. Den samlede Forbundsstyrelse tegner
forbundet.
21.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves en godkendelse af repræsentantskabet.
21.3. Intet medlem af repræsentantskabet, Forbundsstyrelsen og andre organer hæfter personligt
overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger.
§ 22. Regnskab og revision
22.1. Regnskabet løber fra den 1. januar til 31. december.
22.2. Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af
generalsekretæren, forbundsformanden, formanden for revisionsudvalget og den statsautoriserede
revisor.
22.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. marts.
22.4. Revisionen foretages af statsautoriseret revisor og revisionsudvalget.
§ 23. Tilskud
23.1. Økonomiske tilskud fra forbundet udbetales efter de af repræsentantskabet godkendte
fordelingsnøgler.
23.2. Udbetaling i forbindelse med tilskud foregår efter de gældende retningslinjer.
§ 24. Særlige formål
24.1. Til afhjælpning af særlige formål hensættes beløb, der administreres af Forbundsstyrelsen efter
godkendelse af repræsentantskabet henholdsvis formandsmødet.
§ 25. Hædersbevisninger
25.1. Forbundets hædersbevisninger er opdelt i 3 kategorier således:
25.2. Årets forening:
a. Ejgon Bertelsens Mindepokal (Idræt og Fællesskab)
25.3. Årets lederprofiler:
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a. Agerbæks Æresskulptur »Lederen«
25.4. Personlige æresbevisninger:
a. Æresnålen
b. Guldnålen
c. Fortjensttegnet
d. Hæderstegnet
25.5. Tildeling sker i henhold til gældende bestemmelser.
25.6. Personer, der modtager Æresnålen, er æresmedlem af Dansk Firmaidrætsforbund.
§ 26. Optagelsesbetingelser
26.1. For at kunne optages i Dansk Firmaidrætsforbund skal en ansøger tilbyde firmaidræt og
kollegamotion samt opfylde følgende betingelser:
A. Lokale foreninger:
1. Have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer
2. a. Bestå af personer fra mindst 10 firmaklubber og/eller fællesskabsklubber
b. 50 enkeltmedlemmer eller
c. 100 aktivitetsmedlemmer
3. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt som turnering, mesterskab eller lignende.
4. Hvis ovennævnte krav ikke fuldt ud kan opfyldes ved optagelsesansøgningens indgivelse, kan
Forbundsstyrelsen optage til prøvemedlemskab indtil førstkommende sæson (sommer/vinter)
er afsluttet. Senest på dette tidspunkt skal betingelserne være opfyldt.
B. Landsforeninger:
1. Alle klubber skal komme fra samme branche, firma eller etat
2. Være organiseret på landsplan med en bestyrelse på mindst 5 medlemmer
3. a. Være repræsenteret i samtlige landsdele
b. Bestå af personer fra mindst 10 klubber og minimum 1.000 medlemmer eller 1.500
aktivitetsmedlemmer
c. Højest 25 % af medlemmerne må være tilknyttet ét arbejdssted.
4. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt på landsplan som turnering, mesterskab,
motionsaktivitet eller lignende
C. Organisationer og forbund:
1. Skal være organiseret på landsplan med mindst 20 lokalforeninger/-klubber
2. Skal være organiseret med en landsbestyrelse
3. Må på idræts-/motionsområdet ikke være i strid med bestemmelser og retningslinjer for Dansk
Firmaidrætsforbund
26.2. Organisationer og forbund optages som associeret medlem indtil endelig afgørelse kan ske på
et repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund.
26.3. Arbejdet forud for optagelse som associeret medlem varetages af Forbundsstyrelsen.
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§ 27. Eksklusion
27.1. En enig Forbundsstyrelse kan ekskludere foreninger, landsforeninger, organisationer og
forbund, der på grov vis bevisligt tilsidesætter forbundets vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.
27.2. En enig Forbundsstyrelse kan ekskludere medlemmer af organer under Dansk
Firmaidrætsforbund, og til disse hørende centre, såfremt disse ved ulovlige handlinger bevisligt
arbejder til skade for forbundet.
27.3. Eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende
repræsentantskabsmøde, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling.
27.4. Eksklusion af en forening, landsforening, organisation eller forbund, kan ligeledes ske på et
ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter stemmer herfor.
§ 28. Opløsning
28.1. Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært og i samme
anledning indkaldt repræsentantskabsmøde.
28.2. Opløsning af forbundet kan dog ikke finde sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger,
organisationer eller forbund ønsker Dansk Firmaidrætsforbund bevaret.
28.3. Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bestemmelse om
anvendelsen af forbundets eventuelle ejendom og midler til idrætslige formål.
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november 1991.
Senest ændret den 25. august 2018
Den 25. august 2018
Hermed bekræftes, at vedtægterne er gyldige og gældende vedtægter for Dansk
Firmaidrætsforbund.
Peder Bisgaard
Formand

Ragna Knudsen
Næstformand

Claus Schou
Forbundsstyrelsesmedlem

Helle Friis Kristiansen
Forbundsstyrelsesmedlem

Jeanette Thornberg
Forbundsstyrelsesmedlem
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