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Välkommen till 

Hur blir en förening medlem i FCIF?
 ü Genom ansökan (skriftligt eller E-post) 
till FCIF Kanslichef. 

 ü Förbundsstyrelsen fattar slutliga be-
slutet om inträde.

Vad kostar det att vara medlem?
 ü På förbundets årstämma beslutar 
styrelsen om föreningarnas med-
lemsavgift.

Vilka skyldigheter har en förening?
 ü Utse en kontaktperson för föreningen, 
som FCIF kan nå på ett enkelt sätt.

 ü En årsrapport skickas till FCIF. 

Något ekonomiskt stöd från FCIF?
 ü Aktivitetsstöd betalas ut till ansluten 
förening som baseras på deltagande i 
tävlingar som arrangerats av FCIF. 

 ü Vid mästerskapstävlingar utgår det 
reseersättning och visst boendestöd 
enligt FCIF tävlingsbestämmelser.

Kostnader för de olika arrangemangen?
 ü I inbjudan framgår det vilken anmäl-
ningsavgiften som är aktuell.

Försvarets Civila Idrottsförbund

FCIF

E-post: 
kansli@fcif.se

Hemsida: 
www.fcif.se

Facebook:
FCIF – Försvarets Civila Idrottsförbund 

Adress:
Försvarets Civila Idrottsförbund 

c/o Kanslichef Per Wikström
Björnbarkmansväg 1, 148 32 Ösmo

Mobil: 073-849 87 25

Kontakta oss gärna



Vad är Försvarets Civila  
Idrottsförbund (FCIF)?

 ü FCIF är Idrottsförbundet för idrotts-
föreningar inom Försvarsmakten,  
Totalförsvaret och Försvars industrin.

När bildades FCIF?
 ü Förbundet bildades 1953.

Hur många idrottsföreningar 
är anslutna?

 ü Mellan 30–35 aktiva föreningar från 
Luleå i norr till Karlskrona i söder  
är anslutna till FCIF.  

Förbundsstyrelsen
 ü En traditionell styrelse med ordföran-
de som väljs på ett år vid förbundets 
årsstämma, samt åtta ordinarie leda-
möter, valberedning och revisorer.

 ü Vårt ansikte utåt till föreningarna är 
vår kanslichef. 

Vår årliga verksamhet
 ü Förbundsstämman fastställer årligen 
programmet för årets verksamhet.

 ü Vi genomför tre/fyra mästerskaps-
tävlingar per år, innebandy, bowling, 
boule och volleyboll. 

 ü Skyttetävlingar genomförs två  
gånger/per år och genomförs  
alltid på hemmabanor.

 ü Vi genomför årligen FCIF Golf som 
inte ingår som mästerskapstävling.

 ü Lokala tävlingar är också en del av 
vår verksamhet.

 ü Inbjudningar till alla våra tävlingar 
skickas ut till kontaktpersonerna i 
föreningarna och publiceras också 
på vår hemsida och via sociala media 
(Facebook).

 ü Tidningen Försvarsidrott ges ut två 
gånger/år och skickas ut till de fö-
reningar som är anslutna till FCIF.

Vad karakteriserar FCIF?
 ü Att våra tävlingar genomförs på nivå 
som korpen, vi eftersträvar alltid att 
ha kul. 

 ü Vi har som krav att det skall vara mix-
ade lag (damer och herrar). 

 ü Alla våra mästerskapstävlingar av-
slutas med gemensam middag och 
prisutdelning.

 ü Vi eftersträvar alltid att ha en nivå på 
våra tävlingar som motsvarar att alla 
kan vara med. Vi brukar jämföra oss 
med Korpens verksamhet.

 ü Framför allt skall vi ha roligt tillsam-
mans och förbundets värderingar är 
det samma som i Försvarsmakten.
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