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§ 1   Organisasjon 
Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund (FIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og 

uavhengig medlemsorganisasjon stiftet 12.9.1975. Idrettsforbundet er tilsluttet Norges 

bedriftsidrettsforbund og skal organiseres i samsvar med Bedriftsidrettsforbunds lover og 

regler. Idrettsforbundets adresse er den sittende leders adresse. 

 

§ 1 -1  Virkeområde 

Disse vedtektene gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under Fengsel- 

og friomsorgens idrettsforbund.  

 
§ 1 -2  Formål 

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbunds formål er gjennom våre organisasjonsledd og 

samarbeidspartnere å aktivisere flest mulig arbeidstakere i kriminalomsorgen. Dette for å 

bedre helsen, øke trivselen gjennom samhold, bedre arbeidsmiljøet, samt å fremme 

mosjonsaktiviteter og mosjonsidrett. 

FIFs formål er også å opprettholde det gode nordiske samarbeidet innen idretten i 

kriminalomsorgen. FIFs visjon er «En friskere arbeidsplass». 

 

§ 1 -3  Farger og emblem 

FIFs farger er rød trøye, hvit bukse og blå strømper. Idrettsforbundets emblem skal være et 

rødt kryss plassert på en blå firkant og hvor det over krysset står FIF med store bokstaver og 

under krysset står det NORGE. 

 

§ 1 -4  Medlemskap 

Idrettsforbundet kan oppta som medlemmer idrettslag fra driftsenheter i kriminalomsorgen. 

Små driftsenheter kan danne sammenslutninger der det er nødvendig på grunn av antall 

ansatte. Enhver slik sammenslåing skal godkjennes av FIF. Alle som har sitt daglige virke i 

kriminalomsorgen kan være medlem i idrettslagene. 

 

§ 2  Organer 
For å fremme de mål som er nevnt i §1, skal FIF ha følgende organer: 

a) Idrettsting. 

b) Forbundsstyre.  

c) Idrettslag organisert i FIF. 

d) Kontaktperson på enheter uten idrettslag. 

  

§ 3   Høyeste myndighet 
Idrettstinget er FIFs høyeste myndighet og holdes annet hvert år. 

Mellom idrettstingene er FIFs styre (forbundsstyre) høyeste myndighet. 

 

§ 3 -1   Idrettstinget 

Idrettstinget fatter vedtak og bestemmelser for idrettsforbundets virksomhet 

  

§ 3 -2   Innkalling til ordinært idrettsting 

Innkalling til ordinært idrettsting sendes ut av styret innen fem måneder før tinget 

holdes. Forslag til idrettstinget må være styret i hende senest to måneder før tinget holdes. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt 

delegatene senest 14 dager før idrettstinget avholdes. 

 

 



 

 

 

§ 3 -3  Representasjon på idrettstinget  

De som har rett til å møte på idrettstinget er styret i FIF, en delegat fra hvert idrettslag og en 

delegat for enheter uten idrettslag. Denne har rett, men ikke plikt, til å møte på idrettstinget 

som representant for den enhet vedkommende er tilsatt ved. 

 

Delegatens navn må være FIF i hende innen tre måneder før idrettstinget avholdes. 

 

Reiseutgifter for idrettslagenes representanter dekkes av idrettslagene. Idrettslag med høye 

reisekostnader kan søke FIF om økonomisk støtte. 

 

Reiseutgifter for deltagelse på idrettstinget for kontaktperson fra enhet uten idrettslag dekkes 

av FIF. For å være berettiget til reisestøtte må kontaktperson for enheten være registrert i FIFs 

register senest seks måneder før idrettstinget avholdes.  

 

Styret i Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund representerer FIF, og fratar derfor ikke sitt 

eget idrettslag en delegat på idrettstinget. Reise- og oppholdsutgifter for forbundsstyret dekkes 

av FIF. 

 

Eventuell overnatting og bespisning for idrettstingets øvrige deltagere dekkes av FIF. 

 

§ 3 -4  Idrettstingets oppgaver 

1. Gjøre endelig vedtak om dagsorden og forretningsorden. 

2. Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt en redaksjonskomité på tre medlemmer for tinget. 

3. Uttale seg om periodens regnskaper og årsmeldinger. 

4. Vedta retningslinjer for kontingent og fastsette kontingentens størrelse. 

5. Fastsette oppstartstilskudd til nyetablerte idrettslag. 

6. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. 

7. Velge forbundsleder og seks styremedlemmer, samt to varamedlemmer.  

Forbundsstyret konstituerer seg på det første ordinære styremøte etter idrettstinget. 

8. Velge en anke- og kontrollnemd på to medlemmer og ett varamedlem. Nemnda 

konstituerer seg selv på det første ordinære møte etter idrettstinget og arbeider etter egen 

instruks, jfr. § 9. 

9. Velge to revisorer. 

10. Foreta endringer i idrettsforbundets vedtekter. Benkeforslag om endringer i vedtektene 

kan ikke tas opp til realitetsbehandling på tinget uten at de har sammenheng med et 

forslag som foreligger til behandling på idrettstinget. 

11. Vedta handlingsprogram for kommende tingperiode. 

12. Idrettstinget fordeler NM-arrangement for neste tingperiode, inklusivt hele det året neste 

ting avholdes. Offisielle nasjonale mesterskap arrangeres i de grener som til enhver tid er 

godkjent av idrettstinget. 

13. Dele ut eventuelle hedersbevis. 

14. Dele ut eventuelle æresmedlemskap. 

 

§ 3 -5  Flertallsbeslutning 

Alle saker på idrettstinget avgjøres med stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget 

forkastet. Personvalg avgjøres med alminnelig flertall.  

Forslag om nedleggelse av FIF krever 2/3 flertall. Forslaget om nedleggelse må behandles av 

to påfølgende idrettsting. Begge idrettsting må da stemme for nedleggelse. Ved nedleggelse 

av FIF fordeles midlene forholdsvis tilbake til de registrerte bedriftsidrettslag i FIF. 

 



 

 

§ 4  Ekstraordinært idrettsting 
Ekstraordinært idrettsting avholdes når FIFs styre finner det nødvendig, eller når minst fem av 

de tilsluttede idrettslagene fremsetter skriftlig begjæring om det. Idrettstinget innkalles da 

med minst 14 dagers varsel innenfor et tidsrom av fire uker fra begjæringen mottas, og er 

beslutningsdyktig etter det ordinære idrettstingets gjeldende regler.  
 

§ 5  Opprettelse av idrettslag 
Det kan etableres idrettslag ved alle enhetene i kriminalomsorgen. For å ha status som 

idrettslag må det være valgt leder, kasserer og minst ett styremedlem. 

Idrettslaget må skriftlig varsle FIFs kasserer om etableringen og styresammensetningen. 

Idrettslaget må registreres i Brønnøysundregisteret og MIN IDRETT. Idrettslaget må opprette 

bankkonto. FIF yter et oppstartstilskudd til idrettslaget fastsatt av idrettstinget. 
 
§ 5 -1  Organiseringen av idrettslag 

Idrettslagene organiseres i samsvar med Norges Bedriftsidrettsforbund og FIF sine vedtekter 

og reglement.  

Idrettslagene plikter etter hvert årsmøte, som skal avholdes innen utgangen av februar måned, 

å sende FIF melding om styrets sammensetning med lagledere, lagets adresse, samt antall 

medlemmer. FIF skal også ha melding om laget er medlem av bedriftsidrettskretsen. 

Dette må være sendt FIF senest en måned etter avholdt årsmøte. 

Alle idrettslag som er tilsluttet FIF plikter å følge FIFs vedtekter, reglement og handlingsplan. 

FIF skal varsles om styresammensetningen på eget skjema innen utgangen av mars. 

 

§ 6  Enheter uten idrettslag 
Enheter uten idrettslag bør oppnevne en kontaktperson som skal være de ansattes bindeledd 

og kontaktformidler til all informasjon fra FIF.  

 

§ 7  Kontingent idrettslag 
Alle som deltar på idrettsaktiviteter i regi av FIF må ha innbetalt kontingent til FIF. 

Kontingent fastsatt av FIFs forbundsstyre, jfr. § 8-2-3. 

 
§ 7-1   Kontingent enheter uten idrettslag 
Enheter som deltar på NM uten registrert idrettslag, betaler en forhøyet påmeldingskontingent 

fastsatt av FIFs forbundsstyre. 

 

§ 8    Forbundsstyret 
Forbundsstyret er FIFs høyeste myndighet mellom idrettstingene. 

  

§ 8 -1  Innkalling til styremøter 

Forbundslederen innkaller til styremøter som skal holdes minst tre ganger om året.  

Styremøter skal dessuten holdes når minst fire av styrets medlemmer krever det. Styret er 

vedtaksfør når minst fire av medlemmene møter. 

 

§ 8 -2  Forbundsstyrets oppgaver 

1. Iverksette idrettstingets vedtak. Konstituering av styret etter idrettstinget med valg av 

nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer. 

2. Vedta budsjettforslag som oversendes Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for behandling. 

3. Fordele midler som blir stilt til disposisjon av KDI. 

4. Godkjenne revidert regnskap innen utgangen av januar og årsberetning for foregående år 

innen utgangen av mai. 



 

 

5. Utarbeide årsberetning. Føre kontroll med økonomien. Denne kontrollen utøves blant 

annet ved at forbundsstyret utarbeider og vedtar bestemmelser og instrukser vedrørende 

regnskap og revisjon for alle organisasjonsledd. 

6. Påse at lover og bestemmelser overholdes. 

7. Oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse. 

8. Foreta suppleringsvalg til styret. 

9. Nedsette en valgkomite´ senest tre måneder før idrettstinget avholdes. 

10. Kalle inn til idrettsting. 

11. Være en pådriver for at målene i handlingsplanen nås. 

12. Være en pådriver overfor arbeidsgiver for å fremme FIFs visjon «En friskere 

arbeidsplass» i kriminalomsorgen. 

13. Treffe vedtak i saker som er upraktisk å forelegge idrettstinget. 

14. Fatte avgjørelser i tvistesaker mellom enkeltdeltakere eller idrettslag. 

15. Behandle saker som rammes av straffebestemmelsene. 

16. Påse at mesterskapene kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 

17. Bistå arrangører under forberedelse av mesterskapene. 

18. Avgjøre dispensasjonssøknader for deltakelse i mesterskapene. 

19. Delta i juryen i mesterskapene. 

20. Behandle søknader om økonomisk støtte.  

21. Forvalte FIFs eiendeler. 

22. Opprettholde et kontinuerlig godt nordisk idrettssamarbeid i kriminalomsorgen.  

23. Oppnevne sportslige utvalg og andre støttefunksjoner. 

24. Vedta kampreglement for de ulike nasjonale mesterskapene.  

25. Vedta prøveordninger i tingperioden. 

26. Dele ut eventuelle innsatspriser.  

 

§ 9   Anke- og kontrollnemdas oppgaver 
 

§ 9 -1  Klager 

Behandle klager som idrettslag og enkeltmedlemmer fremsetter på avgjørelser som FIF har 

tatt. Anke- og kontrollnemdas avgjørelser er endelige. 

 

§ 9 -2  Tilsyn 

Føre tilsyn med FIF sin virksomhet og påse at vedtekter og vedtak i FIF sine besluttende 

organer blir fulgt. 

 

§ 9 -3  Vedtak 

Gjennomgå styrereferatene fra FIF for å sikre at vedtak som fattes er i samsvar med vedtekter 

og fullmakter. 

 

§ 9 -4   Innsyn 

Til enhver tid kunne forlange seg forelagt idrettsforbundets dokumenter og korrespondanse, 

og kreve at tillitsvalgte gir de opplysninger nemnda mener er nødvendig for å utføre sitt verv. 

 

§ 9 -5   Møter 

Hvis nemnda finner det nødvendig å ha møte skal det føres møteprotokoll. 

 

§ 9 -6   Nemnda og revisorene  

Nemnda og revisorene har et selvstendig ansvar for hver sine områder. Disse områdene vil i 

praksis gå noe i hverandre, så det er naturlig at nemnda har et nært samarbeid med forbundets 

revisorer. For vurdering av den økonomiske informasjon og kvalitet i system og rutiner, er det 

naturlig at nemnda bygger på opplysninger og resultater av revisorenes arbeid. 



 

 

§ 9 -7   Beretninger 

Til møter som behandler årsberetning og regnskap, avgir nemnda beretning om sitt arbeid og 

hvilke konklusjoner den har trukket for sitt ansvarsområde. Det vil være naturlig at nemnda i 

sin beretning legger mest vekt på områder som revisjonen ikke behandler i sin beretning. 

 

§ 9 -8   Arbeidsordning 

Anke- og kontrollnemda bestemmer selv når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som 

er gitt av forbundstinget. Ingen andre organer eller personer kan pålegge nemnda 

begrensninger. Nemnda innkalles til FIFs styremøter. Nemnda kan etter avtale med 

forbundsstyret delta på nasjonale mesterskap. Det oppfordres til å vurdere antallet av hensyn 

til økonomi. 

 

§ 10   Straffebestemmelser 
 

§ 10 -1  Virkeområde. Forholdet til konkurranse/ kamp/ spilleregler 

Disse straffebestemmelsene gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet FIF. 

Bestemmelsene gjelder også for lagmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. 

 

§ 10 -2  Straffbelagte handlinger/ unnlatelser 

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd: 

a) Bryter lover, vedtak eller bestemmelser eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet 

ledd. 

b) Gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer. 

c) Arrangerer eller deltar i arrangement med diskvalifisert eller ekskludert lag eller 

lagmedlem. 

d) Nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag. 

e) På annen måte opptrer slik at det kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse. 

 

§ 10 -3  Skyld/Villfarelse 

For å kunne straffes må det foreligge forsett eller uaktsomhet. En forutsetning for at 

organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet har utvist 

skyld. Manglende kjennskap til vedtekter, straffebestemmelser eller konkurranseregler 

(kampregler) er ikke straffbefriende eller straffnedsettende. 

 

§ 10 -4  Straffer 

De straffene som kan idømmes er: 

a) Irettesettelse. 

b) Diskvalifikasjon. 

c) Bot som maksimalt kan lyde på 500,- kroner, for person og 3.000,- kroner, for 

organisasjonsledd. 

d) Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv. 

e) Tap av rett til å delta i arrangement i regi av FIF. 

f) Tap av rett til å arrangere konkurranser innen idretten i kriminalomsorgen. 

g) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon). 

 

Straff etter bokstavene c-g kan idømmes for begrenset tid eller for bestandig. Går slik straff 

utover ett år skal det innrapporteres til Norges Bedriftsidrettsforbund.  

Det kan gis betinget reaksjon. Frist for foreldelse er ett år. 

Anke på FIFs avgjørelser behandles av FIFs anke- og kontrollnemd. Nemndas avgjørelse er 

endelig.  

 



 

 

§ 11   Deltagelse – fotball, håndball og innebandy  
 

a) Tilsatte i kriminalomsorgen med over 14 timers arbeidsuke kan delta. De tilsatte må ha 

arbeidet i kriminalomsorgen i minst 1-en måned umiddelbart før mesterskapet. 

b) Tilsatte i kriminalomsorgen på enheter som ikke stiller eget lag kan delta for andre 

enheter etter søknad til FIF. 

c) Aspiranter ved KRUS som tjenestegjør på enheter som ikke stiller eget lag kan delta 

for KRUS. Dersom KRUS ikke stiller eget lag eller har behov, kan aspiranten delta for 

andre enheter etter søknad til FIF. 

d) Det kan søkes dispensasjon for bruk av spillere som ikke har tilknytning til 

kriminalomsorgen. Det understrekes at disse ikke må være aktive innen den disiplinen 

han/hun deltar i. Antall spillere det kan søkes dispensasjon om er oppgitt i 

kampreglementet for de ulike grenene og klassene.  

e) Ektefelle/samboer/partner kan delta i mesterskapet uten søknad, men kan ikke være 

aktive utøvere i vedkommende disiplin. 

f) Ansattes barn kan ikke delta uten dispensasjon. 

 

I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF etter 

søknad.  

 

§ 11 -1  Deltagelse i nordiske mesterskap 

For deltagelse i nordiske mesterskap kreves fast tilsetting i kriminalomsorgen. 

 

§ 11 -2  Deltagelse - individuelle idretter 

a) Tilsatte i kriminalomsorgen med over 14 timers arbeidsuke kan delta. De tilsatte må ha 

arbeidet i kriminalomsorgen i minst 1-en måned umiddelbart før mesterskapet. 

b) Ektefelle/samboer/partner/barn kan ikke delta i det offisielle mesterskapet. Det 

opprettes egne gjesteklasser for disse. 

 

§ 11 -3  Permisjoner 

De som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor kriminalomsorgen, kan delta for 

den enheten de har permisjon fra. De som har permisjon fra sin stilling for å tjenestegjøre ved 

en annen enhet, skal delta for sin nye arbeidsplass på tidspunkt for mesterskapet. Dersom den 

nye arbeidsplassen ikke stiller lag, kan vedkommende delta for enheten denne har permisjon 

fra. 

 

§ 11 -4  Tjenestefri med lønn/ velferdspermisjon 

Alle som deltar i FIFs arrangementer, og som har fått velferdspermisjon med lønn, plikter å 

forholde seg som om de har tjeneste, jfr. alminnelig tjenesteinstruks. 

Det henstilles til idrettslagene om å søke tjenestefri i så god tid som mulig før mesterskap, jfr. 

Rundskriv om permisjon for deltagelse i idrettsarrangementer. 

 

§ 12  Startkontingent 
Startkontingent til nasjonale mesterskap fastsettes av forbundsstyret, med unntak av NM i 

golf, som fastsettes av arrangørklubben. Arrangøren skal ikke betale startkontingent, men ved 

påmelding av tre lag eller flere fra arrangørenheten skal startkontingenten dekkes av arrangør. 

I ekstraordinære tilfeller, der arrangøren får vesentlig større utgifter enn normalt, kan 

forbundsstyret vedta en forhøyelse av startkontingenten. Startkontingenten og FIFs bidrag 

skal dekke arrangementtekniske utgifter for mesterskapene.  

Lag eller deltaker som ikke har innbetalt startkontingent kan ikke delta i noe mesterskap eller 

arrangement. 



 

 

 

§ 13  Dommere 
Arrangøren bør tilstrebe seg på å benytte etatens egne aktive dommere. Hvis dette ikke er 

mulig bør arrangøren forsøke å skaffe aktive divisjons- eller kretsdommere.  

 

§ 14  Arrangørens plikter 
Idrettslag som blir tildelt NM- arrangement, plikter å forholde seg til de retningslinjer som 

gjelder for gjeldene mesterskap. Retningslinjene utarbeides av forbundsstyret. 

Arrangørklubben plikter også å ha et tett og godt samarbeid med forbundsstyret underveis. 

Budsjett skal fremlegges FIF i god tid i forkant av mesterskapet slik at endringer kan gjøres. 

Sluttregnskap og tilbakemeldingsskjema skal være innsendt FIF senest en måned etter at 

mesterskapet er gjennomført. Arrangøren plikter å bruke sjekklisten for gjennomføring av 

nasjonale mesterskap som er utarbeidet av FIF. 

 

§ 15  Statutter for FIFs hederspris 
Hederspris deles ut til medlemmer som har gjort seg fortjent til det. 

Den kan tildeles medlemmer for særlig fortjenestefull innsats for mosjon og idrett innen 

kriminalomsorgen. Begrunnet forslag om tildeling av hederspris kan fremsettes av 

enkeltpersoner, idrettslag og av FIFs styre. Forslag om tildeling må være FIFs styre i hende 

innen to måneder før idrettstinget. 

 

For å oppnå hedersprisen må minimum ett av følgende krav være oppfylt: 

 

a) Kandidaten må ha gjort fortjenestefullt arbeid som medlem av Fengsel- og friomsorgens 

idrettsforbunds styre i minst tre perioder, eller som medlem av valgt utvalg over lengre tid, 

eller på annen måte arbeidet for å fremme idretten i kriminalomsorgen på en positiv måte. 

Prisen kan ikke tildeles så lenge kandidaten er medlem av FIFs styre. 

 

b)  Prisen kan tildeles personer som har utmerket seg på det sportslige plan, da gjennom 

allsidighet og gode prestasjoner. 

 

c) Prisen kan tildeles utenlandske statsborgere ved skjønn. 

 

d)  For at et lag skal kunne bli tildelt prisen, må de på en positiv måte ha vært med og 

fremmet kriminalomsorgsidretten enten i kriminalomsorgen eller i lokalmiljøet.  

 

§ 16  Statutter for FIFs æresmedlemskap 
FIFs æresmedlemskap er idrettsforbundets høyeste utmerkelse innen kriminalomsorgsidretten. 

Medlemmer som har gjort seg fortjent til det, kan av forbundstinget velges som 

æresmedlemmer av forbundet. De som foreslås til æresmedlemskap må innehatt sentrale verv 

i FIF. Idrettstinget utnevner æresmedlemmer og begrunnet forslag om tildeling kan fremsettes 

av enkeltpersoner og idrettslag overfor forbundsstyret.  

 

§ 17  Statutter for FIFs innsatspris 
FIFs innsatspris deles ut av forbundsstyret. 

Begrunnet forslag om tildeling av FIFs innsatspris(er) kan fremsettes av enkeltpersoner, 

idrettslag og av FIFs styre.  

 

 



 

 

§ 18  Regler for vandrepokal 
Vinneren av vandrepokalen plikter å gravere inn lagets navn og bringe vandrepokalen med til 

neste mesterskap. Dersom et lag får tre napp i vandrepokalen får laget pokalen til odel og eie. 

De samme reglene gjelder for pokaler vunnet i individuelle idretter.  

 

 

Vedtatt på FIFs idrettsting 13.9.2018. 

 

 

 

 


