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Norges Fleridrettsforbunds formål 
 

Norges Fleridrettsforbunds formål er å fremme interessene til de idretter som er tilsluttet 
forbundet, og representere idrettene internasjonalt.  
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
 
Forbundet skal bidra til å nå NIFs visjon om «Idrett for alle» og arbeide for at alle mennesker som 
ønsker det skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.  
 
Forbundet skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og forbundets arbeid skal 
preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet.  
 
Virksomheten må være rettet mot å gi det enkelte medlem og lag best mulig forutsetninger for å 
drive aktivitet. Forbundets legitimitet må være bygget på dette.  
 
Forbundet skal være en åpen og inkluderende organisasjon der all virksomhet skal drives på en 
etisk forsvarlig måte 
 
 
 

Bakgrunn: 
Handlingsplanen er laget i tråd med FIFs formål, og utgjør samlet de fokusområdene man skal 

arbeide med for å nå våre målsetninger. 

 

 

Fokusområder: 

1) Organisasjonsutvikling 

2) Rekruttering og integrering 

3) Økonomiske rammer og utvikling 

4) Norges Fleridrettsforbund i et fremtidsperspektiv 

 

 



Handlingsplan i perioden 2013- 2015 
 

1. Organisasjonsutvikling 

 Videreutvikle og styrke Norges Fleridrettsforbunds plattform for samarbeid  

 Arbeid aktivt for at FIF sine aktiviteter og verdier er godt kjent i NIF 

 Styrke organisasjonens identitet innad i seksjonene og utad mot norsk idrett 

 Ha en aktiv dialog med seksjonsstyrene om hvordan FIF kan bistå dem i deres daglige arbeid 

 

2. Rekruttering og integrering 

 Norges Fleridrettsforbund har som målsetning og gjennom sine seksjoner, aktivisere flest 

mulig mennesker i alle aldere og med ulike forutsetninger.  

 Styret skal tilrettelegge for at seksjonene kan nå denne målsetningen gjennom veiledning og 

økonomiske tiltak. 

 

3. Økonomiske rammer og utvikling 

 Sikre at forbundets og seksjonenes økonomiske rammebetingelser blir best mulig. 

 Påvirke til og kontrollere at forbundets økonomiske ressurser er og blir godt ivaretatt, at vi 

har en trygg og god økonomistyring og at så mye som mulig av forbundets midler går til 

aktivitetsskapende formål.  

 Tilrettelegge for at seksjonene er aktive i å søke om Post 3 og Post 4-midler til aktiviteter.  

 

4. Norges Fleridrettsforbund i et fremtidsperspektiv 

 Arbeide for å være synlige i NIF i forhold til de idretter og medlemmer vi representerer . 

 Vurdere fremtidige nye samarbeidspartnere der det bidrar til å bedre rammevilkårene for FIF 

sine idretter og aktiviteter.  

 Videreutvikle FIF sin plass og rolle i NIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


