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Protokoll FCIF förbundsmöte 2021-04-18 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkommen och öppnar därmed mötet 

 

2.   Upprop av ombud och justering av röstlängder  

      Ombud:   

      F 21 Jessica Lantto Jatko, FM Gotland CIF Magnus Fransson,  

      F14 CIF Marina Lövgren, FIKA Jennie Hallberg, HAIF Anders Runnman,  

      KOCKUMS IF Joachim Rönnberg, FMV Sport Jenny Gustafsson 

      FIG Ann-Sofie Schöön, BGIF Mikael Ylinenpää 

 

      Övriga närvarande: 

      Kassör Mikael Pihl, Sekreterare Elisabeth Carlström, Revisor Rolf Tryman,  

      Ledamot Ingrid Ärfström, Ledamot Peter Ärfström, Revisor Leif Skott, Kanslichef       

      Per Wikström. 

 

3.   Mötets behöriga utlysande 

      Beslut att mötet är behörigt utlyst 

 

4.   Val av mötets ordförande  

      Ann-Sofie Schöön valdes till mötets ordförande. 

 

5.   Val av sekreterare för mötet 

      Elisabeth Carlström valdes till mötets sekreterare  

 

6.   Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets      

      protokoll   

      Till justerare tillika rösträknare valdes Mikael Ylinenpää och Jennie Hallberg 

 

7.   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse Bilaga:1  

      Verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs av ordförande och fastställdes av       

      mötet 

 

8.   Fastställande av balansräkning   Underbilaga: 1:1 

      Balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.   
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9.    Revisorernas berättelse   Underbilaga: 1:2 

       Revisionsberättelsen delgavs av revisor Rolf Tryman. 

 

10.  Förbundets föreningar   Underbilaga: 1:3 

       Det finns 31 aktiva föreningar 

 

11.  Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen                             

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

12.   Fastställande av medlemsavgift för föreningen 2021 

        Medlemsavgiften utgår 2021  

 

13.   Fastställande budgetplan 2021   Bilaga: 2 

        Budgetplanen 2021 godkändes 

 

14.   Förslag från förbundsstyrelsen eller revisor 

        - Revidering FCIF stadgar   Bilaga: 3 

        - Ekonomiska regler    Bilaga: 4 

         

        Revidering av stadgar och ekonomiska regler godkändes 

 

15.   Motioner 

        Inga inkomna motioner 

 

16.  Val av:     Bilaga: 5 

       Ordförande 1 år: 

       Ann-Sofie Schöön valdes till ordförande på 1 år (Omval) 

 

       Styrelseledamöter på 2 år: 

       Berth Samuelsson valdes till styrelseledamot på 2 år  (Omval) 

       Jessica Lantto Jatko valdes till styrelseledamot på 2 år (Omval) 

       Ingrid Ärfström valdes till styrelseledamot på 2 år  (Omval) 

       Elisabeth Carlström valdes till styrelseledamot på 2 år  (Omval) 

 

       Styrelsesuppleant på 2 år: 

       Mikael Ylinenpää valdes till styrelsesuppleant på 2 år  (Nyval) 

 

       Revisor 1 år 

       Leif Skott valdes till revisor   (Omval) 

       Rolf Tryman valdes till revisor   (Omval) 

 

       Revisorssuppleant på 1 år: 

       Marja-Liisa Pettersson valdes till revisorssuppleant på 1 år  (Nyval) 

 

       Valberedningen på 1 år: 

       Joachim Rönnberg valdes till valberedningen på 1 år  (Omval) 

 

17.  Mötets avslutande 

       Ordförande tackade mötets deltagare för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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____________________ 

Elisabeth Carlström 

Sekreterare FCIF 

 

 

 

____________________ 

Ann-Sofie Schöön    

Ordförande FCIF 

 

 

  

____________________   ____________________ 

Mikael Ylinenpää   Jennie Hallberg 

Ledamot    FIKA 



               
                Försvarets Civila Idrottsförbund 

 
                                                                                                                                                                

 

Försvarets Civila Idrottsförbund  Tfn: 073 849 87 25 

c/o Per Wikström  Postgiro: 159050-4 

Björnbarkmansväg 1, 148 32 Ösmo  kansli@fcif.se 

                                                                                   www.fcif.se 
 

Dagordning vid FCIF:s förbundsmöte 2021-04-18 

 

1.   Mötets öppnande 

2.  Upprop av ombud och justering av röstlängden 

3.  Mötets behöriga utlysande 

4.  Val av ordförande för mötet 

5.  Val av sekreterare för mötet 

6.  Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande  

justera mötets protokoll. 

7.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse bilaga:1 

8.  Fastställande av balansräkning ubilaga:1:1 

9.  Revisorernas berättelse ubilaga:1:2 

10.   Förbundets föreningar ubilaga:1:3 

11.  Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

12. Fastställande av medlemsavgift för förening 2021 

13.   Fastställa budgetplan 2021 bilaga:2  

14.  Förslag från förbundsstyrelse eller revisorer 

- Revidering av FCIF stadgar bilaga:3  

 - Ekonomiska regler bilaga:4 

15.  Motioner 

16.  Val av: bilaga:5 

ordförande    1 år 

fyra styrelseledamöter   2 år 

tre suppleanter   1 år 

valberedning, en ordinarie ledamot 1 år 

två revisorer   1 år 

revisorssuppleant   1 år 

17. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
2020-01-01–2020-12-31 

Styrelsen för Försvarets Civila Idrottsförbund lämnar härmed redogörelse över förbundets verksam-
het och förvaltning under verksamhetsåret 2020. 

Idrottsverksamheten 

Förbundsmästerskap 
Med rådande pandemi (covid-19) har de planerade förbundsmästerskapen i Boule och Bowling 
ställts in under 2020 och �yttas fram till 2021 med samma arrangörer, F 14 CIF kommer att arran-
gera Boule i Halmstad och Bowling arrangerar FMV Sport i Stockholm. 

FCIF-golf  
FCIF-golfen genomfördes av 46 spelare på Bryng�ordens GK i två dagar, av arrangerande föreningen 
MSB FF. 

Vinnare i lagtävlingen Pär Hietala EGIF och Per Mellqvist HAIFVinnare i Mixed klassen Jose�n Gullö och Anders Bäckström MSB FF
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Skytte på hemmabanor 
Skytte på hemmabanor samlade 127 tävlande från 11 föreningar. Stort deltagande var det från F 7 CIF 
Såtenäs och FM Gotland CIF. Glädjande är att antalet skyttar ökar för varje år och under 2021 kom-
mer förbundsmästerskap i Pistol att arrangeras utav FM Gotland CIF.

Lokala tävlingar 

Eivon Robertsson F7 CIFAnete Siena FM Gotland CIF

Boule Mixed Dubbel Boden 

Terränglöpning Karlsborg 

Ärnatrampet Uppsala 

Triathlon Karlsborg

Orientering Umeå 

Nattorientering Enköping 
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Terränglöpning Linköping Pistolskytte Gotland Trail Umeå

12 lokala tävlingar var inplanerade att genomföras under 2020, nio av dessa genomfördes, men täv-
lingar ställdes in på grund av Covid-19.

 – Boule Mixed arrangerades av FFL från Luleå med 32 deltagare  
 – Triathlon arrangerades av FFK IF i Karlsborg med 11 deltagare. 
 – Ärnatrampet arrangerades av Ärna IF i Uppsala med 53 deltagare i mästerskapsklass 60 km eller 
motionsklass 30 km.

 – FOI orientering och FOI Trail arrangerades av FUSK i Umeå, med 30 deltagare sammanlagt på 
dessa tävlingar. Trail hade två olika banlängder 6 km eller 15 km och äventyrsstigen för barn. I 
orientering så fanns det fem olika banor att välja på, med olika svårighetsgrader. 

 – Pistolskytte arrangerades av FM Gotland CIF på Gotland med 9 deltagare. 
 – Signalnattas patrulltävling i mörker (orientering natt) genomfördes av 258 deltagare vid LedR i 
Enköping. 

 – Terränglöpningar – 15 deltagare var med i de båda terränglöpningarna, som genomfördes av FFK 
IF Karlsborg och FOI LIF Linköping.

Sammantaget deltog 581 i förbundets aktiviteter under året. Deltagandet har minskat mot föregå-
ende år, anledningen är det restriktioner som Folkhälsomyndigheten gett ut.

Föreningsaktiviteter 
Förutom deltagande i FCIF:s tävlingar har våra föreningar även genomfört egna motionsaktiviteter 
och träningar på hemorten. Man kan se från föreningar att det �nns många olika sporter som man 
utövar, förutom att delta i våra mästerskap. 

Ett axplock på vad man genomför bland föreningarna är följande: 
 – tennis, cross �t, bordtennis, terränglöpning triathlon, skidor både på längden och utför,  fotboll, 
spinning, cykling både på landsväg och i skogen, badminton, friskvårdsdagar, rinkbandy, power-
walk, tipspromenader, zumba, yoga, simning, tabata, curling, ridning, squash, fäktning mm.
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Sammanställning tävlingar och läger
Tävling Antal deltagare Vinnare
FCIF-golf 46 EGIF/HAIF
Hemmabaneskytte, fyra tävlingar 127
Triathlon 11
Ärnatrampet 53
Boule Mixed Dubbel 32
Terränglöpning, två tävlingar 15
FUSK orientering 11
FUSK Trail 19
Pistolskytte 9
OL Signalnatta  
(Var uppdelad med fyra olika startider, uppdelade per klasser)

258

Bowlingmästerskap Inställd
Boulemästerskap Inställd
Weekend Boden Inställd
FM Enduro KM Inställd
Pistol precision Inställd
Volleyboll Inställd
Summa deltagare 581

Ekonomi 
Fortsatt statligt bidrag på nuvarande nivå ger goda förutsättningar för en utökad satsning på läger-
verksamhet och lokala tävlingar.  

Förbundets räkenskaper lämnas i verksamhetsberättelsen bifogat bokslut och revisionsberättelse. 
Se underbilaga 1 och 2. 

Föreningskontakter 
Delar ur styrelsen tillsammans med kanslichefen representerade vid årets gol�ävling. Utöver detta 
har kanslichefen deltagit vid lokal tävling Mixed Boule i Boden. 

Kommittéer och arbetsgrupper 
Redaktionskommittén har producerat ett nummer av Försvarsidrott. I kommittén har Per Wik-
ström, Ann-So�e Schöön, Ingrid Ärfström och Marina Lövgren ingått med att utveckla tidningen. 

Framtidskommittén har studerat nya tävlingsformer och lägerverksamheter. I gruppen har Berth 
Samuelsson, Elisabeth Carlström, Jessica Lantto Jatko och Peter Ärfström ingått. 

Kommunikationskommittén med Ingrid Ärfström, Jenny Gustafsson, Joachim Rönnberg och  
Mikael Pihl har utvecklat en ny FCIFs hem- och facebook sida. 
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Styrelsen 
Styrelsen och övriga funktionärer har e�er val vid förbundsmötet 2020-04-19 och styrelsens konsti-
tuerande sammanträde samma dag ha� följande sammansättning:

Funktion Namn   Org/förening Valperiod  
Ordförande Ann-So�e Schöön Försvarsidrott Göteborg 2020
V ordförande Marina Lövgren F 14 CIF 2020-2021
Sekreterare Elisabeth Carlström F 21 IF 2019-2020
Kassör Mikael Pihl HAIF 2020-2021
Ledamot Peter Ärfström EG IF 2020-2021
Ledamot Berth Samuelsson Bodens garnisons IF 2020-2021
Ledamot Ingrid Ärfström EG IF 2019-2020
Ledamot Jessica Lantto Jatko F 21 IF 2019-2020
Ledamot Jenny Gustafsson FMV Sport  2020-2021
Valberedning Joachim Rönnberg Kockums IF 2020
Valberedning Marina Lövgren F14 CIF 2020
Revisor Rolf Tryman FOI Grindsjöns IF 2020
Revisor Leif Skott Norrtälje 2020
Revisorssuppl Bo Johnsson MIK 2020
Adjungerad Per Wikström Kanslichef 2020

Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte 2020-10-24.  Förbundsmöte och konstituerande mötet  
genomfördes genom telefonkonferens 2020-04-19. 

Styrelsens slutord 

Tävlingar 
Tävlandet har givetvis påverkats av pandemin och dess restriktioner.  

Trots nya förutsättningar har dock tävlingsdeltagandet i förekommande fall uppnått en bra och ac-
ceptabel nivå. 

Tävlingarna har genomförts på ett förtjänstfullt sätt och i sedvanlig positiv FCIF-anda.  

De lokala tävlingarna har utvecklats mycket positivt, där �era föreningar i landet vill arrangera och 
medverka till att �era deltar på de lokala föreningarnas friskvårdssatsningar. Detta utgör en fram-
gångsfaktor för FCIF.  
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Arrangemang 
Vi genomförde en tävling, som arrangerades av MSB FF Karlstad. Föreningens sätt att engagera 
medlemmar, genomföra tävlingen och serva deltagande lag var berömvärt. Årets arrangemang har 
hållit bra standard.  

Försvarsindustriföreningar 
Kockums IF och AT Fritid har medverkat i våra tävlingar. Vi tackar dessa för sin medverkan i FCIF 
och ser med stor tillförsikt fram mot 2021 års verksamhet.

Underbilaga 1 – Bokslut 2020  
Underbilaga 2 – Revisionsberättelse 
Underbilaga 3 – Föreningar  

Stockholm april 2021 

Ann-So�e Schöön Marina Lövgren Jessica Lantto Jatko

Mikael Pihl Peter Ärfström Ingrid Ärfström

Berth Samuelsson Elisabeth Carlström Jenny Gustafsson



FÖRSVARETS CIVILA IDROTTSFÖRBUND

underbilaga 1:1 

Bokslut för FCIF, verksamhetsåret 2020

INGÅENDE BALANS 2020-01-01

Tillgångar Eget kapital
Kassa 67,50 Eget kapital 199 080,75
Nordea Affärskonto 141 533,89
Nordea Sparkonto 57 479,36

Summa 199 080,75 199 080,75

RESULTATRÄKNING

Kostnader Intäkter
Kansli 12 487,00 Bidrag 1 197 000,00
Porto, post- o bankavg. 2 685,80 Startavg 7 500,00
Telefon 666,00
Bowling 7 381,00
Boule 7 150,00
Golf 48 913,64
Skytte 0,00
Lokal tävling 25 346,00
Läger 65 837,00
Aktivitetsstöd 18 300,00
Boendestöd 0,00
Försäkring 6 600,00
Föreningskontakter 1 014,00
Möten 65 975,00
Förlagsverksamhet 1 500,00
Bidrag och gåvor 13 412,00
IT-tjänster 2 733,78
Löner 333 813,00
Arbetsgivaravgift 69 309,00
Pensionsskatt 2 200,00

685 323,22 1 204 500,00

Årets resultat 519 176,78
1 204 500,00 1 204 500,00

UTGÅENDE BALANS 2020-12-31

Tillgångar Eget kapital

Kassa 67,50 Eget kapital 718 257,53
Nordea Sparkonto 57 479,36
Nordea Affärsgiro 660 710,67

718 257,53 718 257,53



 

 

                    Underbilaga  1:2 

 

FÖRSVARETS CIVILA         Revisionsberättelse 

IDROTTSFÖRBUND 

Revisorerna 

 

 
Undertecknade, som av Försvarets Civila Idrottsförbund vid förbundsmöte 2020-04-19        , 

utsetts att granska förbundets räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2020, får efter 

fullgjort uppdrag avge följande berättelse: 

 

På grund av Coronapandemin har 2020 varit ett annorlunda år. Flera aktiviteter har ställts in, 

men styrelsen har arbetat föredömligt. Årsmötet genomfördes som telefonkonferens på ett 

mycket effektivt sätt. Styrelsen har haft ett fysiskt möte i oktober som väl följde 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Räkenskaperna, alla försedda med attesterade verifikationer, har granskats. Tillgångarna i 

kassa, i bank och på plusgiro överensstämmer med uppgifterna i räkenskaperna. 

Räkenskaperna är förda med mycket god ordning och med stor noggrannhet. 

 

Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning beträffande de till oss överlämnade 

redovisningshandlingarna, förbundets bokföring och förbundets tillgångar samt vad avser 

förbundets angelägenheter i övrigt. 

 

Efter avslutad revision tillstyrker vi, 

 

Att förbundsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

 

Stockholm 2021-03-27 

 

 

 

Leif Skott        Rolf Tryman 
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Föreningar    Underbilaga:1:3 

1.    AT fritid, Arboga   
2.    Bodens garnisons IF, BG IF 
3.    Enköpings garnisons IF, EGIF 
4.    F7 CIF 
5.    F14 CIF 
6.    F16 PK 
7.    F21 IF 
8.    Flottiljförråd Luleå, FFL 
9.    Spec Flyg GOIF 
10.   FMCL Arboga 
11.   FM Enduro 

 

12.   FM Gotland CIF 
13.   FMV Sport 
14.   FOI Grindsjöns IF 
15.   FOI Linköping IF, FOI LIF 
16.   FOI Stockholm/Kista IF 
17.   FOI skf Grindsjön (Umeå) 
18.   FOI Umeå SK, FUSK 
19.   FortV IF Eskilstuna 
20.   FortV IF Halmstad 

 

21.   Försökcentralens IF Linköping, FC IF 
22.   Försvarsidrott Göteborg, FIG 
23.   Försvarets idrottsklubb Arboga, FIKA 
24.   Försöksfält Karlsborg IF, FFK IF 
25.   Hårsfjärdens AIF, HAIF 
26.   Karlbergs Skytte- o IF 
27.   Kockums IF  
28.   Livgardets IK 
29.   Motionsidrottsklubben, MIK, Bromma   
30.   MSB FF Karlstad  
31.   Ärna IF Uppsala  
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Bilaga: 2

Budgetplan 2021

Intäkter Budget 2021
Statsbidrag 1197
Startavgifter 20
Medlemsavgifter 0
Summa: 1217
Kapital 800

2017

Utgifter
Kansliet 20
Bowling 150
Boule 150
Golf 70
Innebandy 150
Skytte 100
Volleyboll 150
Läger 0
Badminton 100
Lokal tävling 65
Aktivitetsstöd 0
Boendestöd 150
Föreningskontakter 150
Försäkringar 7
Möten 100
Förlagsverksamhet 50
Bidrag och gåvor 10
Oförutsett 11
Löner 340
Arbetsgivaravgift 80
Summa 1853
Saldo 164
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Stadgar      bilaga: 3 

1 ALLMÄNT 

 
1.1 Ändamål och verksamhet  

Försvarets civila idrottsförbund stiftat 15:e februari 1953 är en sammanslutning av civila 

idrottsföreningar inom totalförsvaret. Förbundets uppgift är att arbeta för föreningarnas 

verksamhet och utveckling i idrottsligt och kulturellt hänseende. 

 

1.2 Organisation 

1.2.1 Förbundet utövar sin verksamhet genom förbundsmöte, förbundsstyrelse och föreningar. 

1.2.2 Förbundsstyrelsen äger därutöver besluta om inrättande av särskilda kommittéer för 

utredning av frågor som kan vara av betydelse för förbundet och dess verksamhet. 

 

1.3 Medlemskap 

1.3.1 Idrottsförening med civilt anställda vid arbetsplats inom totalförsvaret kan efter ansökan 

vinna anslutning till förbundet. Vid varje arbetsplats kan endast en förening anslutas om ej 

förbundsmötet av särskilda skäl beslutar annorlunda. 

1.3.2 Vid ansökan anges föreningens namn, adress och styrelsens medlemmar. Kontaktperson 

ska anges. Föreningen bör ha postgiro/motsvarande. 

1.3.3 Person som gjort förbundet synnerliga tjänster kan på förslag av förbundsstyrelse av 

ordinarie förbundsmöte utses till hedersmedlem hedersledamot. 

1.3.4 Förbundsstyrelsen kan efter särskild prövning medge förening av anställda vid statligt 

företag (bolag) vars verksamhet har tydlig försvarsanknytning, att på egen bekostnad och mot 

erläggande av vid förbundsmöte fastställd administrationsavgift få deltaga i förbundets 

verksamhet. Sådana anslutna föreningar ur försvarsindustrin har rösträtt vid förbundsmöte. 

 

1.4 Avgifter 

1.4.1 Ansluten föreningar inbetalar till förbundet senast fyra veckor efter årsmötet före 1:a 

mars en årsavgift som fastställs av förbundsmöte. Föreningar ur försvarsindustrin betalar 

årsavgift enligt överenskommelse. Årsavgift för nyanmäld förening ska erläggas snarast efter 

erhållet meddelande om anslutning. 

 

1.5 Räkenskaper och revision 

1.5.1 Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår omfattande tiden 1 jan-31 dec. 

Räkenskaperna jämte verksamhetsberättelse ska överlämnas senast 15:e februari. 

1.5.2 Ordinarie förbundsmöte ska välja två revisorer. 

1.5.3 Det åligger revisorerna bland annat att 

– granska förbundets böcker och räkenskaper samt protokoll från förbundsmöten och 

styrelsemöten. 

– granska styrelsens verksamhet samt dess berättelse och däri intagna balans- och 

resultaträkningar. 
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– vidtaga de åtgärder i övrigt för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget som 

revisorerna finner erforderliga 

– senast 1: mars avgiva revisionsberättelse. 

1.5.4. Revisorerna äger rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

1.6. Tecknande av förbundets firma 

1.6.1 Bemyndigande att teckna förbundets firma fastställes vid konstituerande möte efter 

förbundsmöte. Skrivelser av större vikt undertecknas av förbundets ordförande och 

föredragande. Övriga skrivelser undertecknas av handläggaren. 

 

1.7 Valnämnd/Valberedning 

1.7.1 Valnämnden består av två ledamöter. Av dessa utses en ledamot av förbundsmötet och en 

ledamot, tillika sammankallande och ordförande, av förbundsstyrelsen. Till ledamot av 

valnämnden kan ej utses ledamot som är i tur att avgå vid nästa förbundsmöte. Valnämnden 

åligger att till förbundsmötet avge förslag till de val som ska verkställas av förbundsmötet. 

 

1.8 Årsrapport 

1.8.1 Varje ansluten förening ska senast 2 veckor innan förbundsmötet 1:a april varje år till 

förbundsstyrelsen insända årsrapport, enligt mall till förbundsmöteskallelse. mall. på fastställd 

kallels 1:a april varje år till förbundsstyrelsen insända årsrapport på fastställd kallelse till 

förbundsmötet. blankett. 

 

2. FÖRBUNDSMÖTE 

 
2.1. Tid, plats, kallelse mm 

2.1.1. Ordinarie förbundsmöte hålls årligen senast 30:e april på tid och plats som bestäms av 

förbundsstyrelsen. 

2.1.2. Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska delges föreningarna senast sex veckor före 

mötet. 

 

2.2 Deltagare, beslutanderätt  

2.2.1. Förening som har erlagt fastställd årsavgift och betalt årsavgift samt inlämnat årsrapport 

äger vid förbundsmötet utöva rösträtt med en röst. Ombud ska lämna fullmakt från den eller de 

föreningar denne representerar.  

2.2.2. I förbundsmöte får även må jämväl deltaga andra medlemmar av från anslutna föreningar 

deltaga. än röstberättigade ombud. De äger yttranderätt, men ej rösträtt. 

2.2.3. Ledamot av förbundsstyrelsen har icke rösträtt vid förbundsmöte såvida denne inte är 

befullmäktigat ombud. Vid beslut om ansvarsfrihet äger dock Förbundsstyrelseledamot som är 

befullmäktigat ombud har inte rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet. icke rösträtt. 

 

2.3 Förslag och motioner 

2.3.1 Motion till ordinarie förbundsmöte ska vara förbundet tillhanda senast fyra veckor före 

förbundsmötet. 

2.3.2 Motionsrätt tillkommer förening och enskild medlem. Enskild medlem ska inlämna 

motion genom sin förening, vilken har att med yttrande insända densamma till förbundet.  
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2.3.3 Förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsen och revisorerna. 

2.3.4 Av förbundsstyrelsen och revisorerna till förbundsmöte framlagda förslag, avskrifter av 

väckta motioner och förbundsstyrelsens yttrande däröver, dagordning för förbundsmöte jämte 

förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse ska utsändas till föreningarna senast 14 dagar före 

förbundsmöte. 

 

2.4 Extra förbundsmöte 

2.4.1 Extra förbundsmöte hålles om förbundsstyrelsen därom beslutar eller om minst halva 

antalet anslutna föreningar skriftligen så påfordrar. 

2.4.2 Kallelse till extra förbundsmöte ska tillställas samtliga föreningar senast 14 dagar före 

mötet. 

2.4.3 Vid extra förbundsmöte må endast behandlas de frågor som föranlett mötet. 

Dessa frågor jämte förbundsstyrelsens yttrande däröver ska meddelas föreningarna i samband 

kallelsen och till denna bifogade dagordning. 

 

2.5 Beslut vid förbundsmöte 

2.5.1 Stadgeenligt kallat förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud 

som infunnit sig till mötet. 

2.5.2 Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor där stadgarna annorlunda föreskriver. 

2.5.3 Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ska val och sluten omröstning avgöras 

genom lottning. 

 

2.6 Dagordning 

2.6.1 Dagordning vid förbundsmöte upprättas av förbundsstyrelsen. Vid ordinarie 

förbundsmöte ska följande dagordning gälla. 

Mötets öppnande, upprop av ombud och justering av röstlängd, mötets behöriga utlysande, val 

av ordförande för mötet, val av sekreterare för mötet, val av två justeringsmän tillika 

rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll, styrelsens verksamhetsberättelse, 

revisorernas berättelse, fastställande av balansräkning, ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen, förslag från förbundsstyrelse eller revisorer, motioner från föreningar eller 

medlemmar, fastställande av årsavgift till förbundet, beslut om styrelseersättningar mm, 

fastställande av budget för verksamhetsåret, val av ordförande, åtta styrelseledamöter, tre 

suppleanter, två revisorer, en revisorssuppleant, två ledamöter till valnämnden. 

 

3. FÖRBUNDSSTYRELSE 

 
3.1 Valbarhet till styrelsen 

3.1.1 Den som är medlem i förening som är ansluten till vårt förbund äger rätt att ingå i 

förbundets styrelse. Följaktligen är det förening som föreslår kandidat till valberedning eller 

årsmöte. Även anslutna föreningar ur försvarsindustrin äger rätt att föreslå en kandidat till 

styrelsen. Högst en officer tillåts ingå i styrelsen. Utöver detta må styrelseordförande vara 

officer. 
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3.2 Sammansättning 

3.2.1 Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundets ordförande och åtta andra ledamöter. 

Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter väljs för en period på två år, med 3-4 

ledamöter årligen, 1-3 suppleanter kan väljs för en period på ett år. Revisorer och 

revisorssuppleant väljs på ett år. Styrelsen har rätt att med sig adjungera en ledamot. 

3.2.2 Sammanträden 

Förbundsstyrelsen som handhar ledningen av förbundets verksamhet, sammanträder enligt 

ordförandes bestämmande eller efter framställning därom till ordföranden av minst fyra 

styrelseledamöter eller av två revisorer, dock minst en gång per år. 

 

3.3 Åliggande 

3.3.1 Förbundsstyrelsen vars ledamöter gemensamt är ansvariga för förbundets förvaltning har 

att handha förbundets ekonomiska och övriga angelägenheter samt tillvarata dess intressen. I 

sådant syfte åligger det förbundsstyrelsen bland annat:  

att genom anslutna föreningar verka för främjande av idrottslig och kulturell verksamhet bland 

personalen vid försvarets arbetsplatser 

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag till sin egen och föreningarnas verksamhet 

och föra talan inför de centrala myndigheterna. 

att fördela anslagna medel till förbundsstyrelse och föreningarna. 

att vid sina sammanträden föra protokoll, vilka ska justeras, förutom av ordföranden av annan 

styrelseledamot än sekreteraren. 

att snarast möjligt efter varje sammanträde tillställa förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer 

avskrift av det justerade protokollet. Att årligen senast 14 dagar före förbundsmöte tillställa 

anslutna föreningar verksamhetsberättelsen rörande det senast förflutna räkenskapsåret. 

att inom sig utse en ledamot till valnämnden. 

att tillse att föreningar som blir 25-, 50-, 75- och 100 år tilldelas en träplakett. 

Styrelseledamöter erhåller årliga ersättningar endast i de fall styrelsen har beslutat om detta.   

 

4. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 

 

Beslut angående förbundets upplösning och i samband därmed disponerandet av förbundets 

tillgångar fattas av ordinarie förbundsmöte och skall för att godkännas omfatta minst 2/3 av vid 

mötet närvarande röstberättigade medlemmar och vid två på varandra följande förbundsmöten. 

 

5. STADGEÄNDRING 

 

Beslut angående ändring av dessa stadgar ska fattas vid ordinarie förbundsmöte och anmälas i 

kallelse till förbundsmöte. 

 

 

FCIF 

Styrelse 
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Ekonomiska regler för FCIF att gälla tillsvidare 

(1 bilaga) 

 

Ekonomiska reglerna överses årligen och fastställs vid årsmötet. Ansvarig för översynen är i 

första hand förbundets kassör och revisorer, som lämnar förslag till ändringar och 

kompletteringar till FCIF styrelse för granskning och beslut. 

1. Allmänt 

• Rätt att teckna förbundets firma har ordförande och kassör i förbundsstyrelsen enligt 

beslut vid årliga konstituerande styrelsesammanträde. 

• Alla verifikationer skall i klartext ange vad de avser. 

• För att revision bland annat skall kunna göras på ett tillförlitligt sätt måste protokoll från 

möten i FCIF skrivas ut och distribueras snarast möjligt efter genomfört möte. 

• Kontrolluppgifter lämnas till skattemyndigheten enligt skatteverkets anvisningar. 

 

2. Bemyndiganden att fatta ekonomiska beslut 
Ekonomiska beslut har följande bemyndigande till: 

• Förbundsstyrelsen beslut som omfattar 10 % av den totala årsbudgeten eller mer. 

• Firmatecknare eller kanslichef övriga ekonomiska beslut. 

 

3. Rese- och traktamentsbestämmelser, m.m. 
FCIF rese- och traktamentsbestämmelser (bilaga 1) fastställs årligen av förbundsstyrelsen 

inför kommande verksamhetsår. Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer skall 

gälla. 

Reseersättning utgår i samband med följande verksamhet: 

▪ Mästerskapstävlingar antal berättigade framgår av bilaga 1 

▪ Utbildning förankrade i FCIF 

▪ Förbundsmöten 

▪ Styrelsemöten 

▪ FCIF lägerverksamhet 

▪ FCIF orienteringstävlingar 

▪ FCIF försökstävlingar 

 

• Reseersättning ges efter billigaste färdsätt, normalt andra-/budgetklass järnväg 

och/eller båtförbindelse med Gotland. I första hand skall grupprabatter eller andra 

rabatter utnyttjas. 

• Resa med egen bil kan företas om detta blir det billigaste färdsättet. Så långt 

möjligt skall samåkning ske. Milersättning utgår enligt bilaga 1. 

• Vid särskilt tidskrävande resor beslutar förbundsstyrelsen i samråd med 

kanslichefen om undantag från huvudregeln enligt 1 ovan.  
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• Gäller resor med flyg, billigaste flygsätt skall alltid eftersträvas.  

Förening som deltar i förbundsaktivitet skall i god tid ta kontakt med kanslichefen 

för råd om färdsätt vid aktuell aktivitet. 

• Förening som deltar med lag i förbundsmästerskap får ersättning för de i 

laguppställningen upptagna personerna, dock högst för det antal personer som för 

varje gren fastställts av förbundsmötet. 

• Vid förbundsmöte erhåller varje förenings representant ersättning för hela 

resekostnaden. Undantag gäller för representanter från anslutna föreningar 

tillhörande försvarsindustrin. 

• Traktamenten, måltidsavdrag framgår av bilaga 1. 

• Förening, som arrangerar förbundsmästerskap, erhåller ett arrangörsbidrag på 

högst 10 000 kr. Bidraget skall ses som en uppmuntran för arrangören och är inte 

avsett att täcka specifika kostnader för genomförandet av tävlingen. Arrangören 

kan dock använda bidraget för att t.ex. anskaffa priser eller täcka kostnader för 

musik och underhållning under kamratmiddagen. Förbundet tillhandahåller 

medaljer. 

• Förening, som arrangerar av FCIF styrelse godkänd lokal tävling erhåller 

tävlingsbidrag med 5 000 kr. Reseersättning och boendestöd ges inte till lokal 

tävling. Skytte på hemmabanor omfattas inte av regler för lokal tävling. 

• Vid skytte på hemmabanor utgår en deltagarersättning med 100: - per person. 

• Traktamente utgår inte vid förrättning där FCIF står för hela kostnaden, tex 

styrelsemöten/internat etc. 

• Ersättning för boendekostnader ges med högst 200: - per person och natt avser 

deltagande i samband med: 

▪ Förbundsmästerskap, antal berättigade framgår av bilaga 1 

▪ FCIF läger (vid läger betalas allt av förbundet) 
 

Avsteg från gällande traktamentsbestämmelser skall beslutas av förbundsstyrelsen. 

4. Attester 

4.1. Allmänt 

När utgiftssammandrag finns erfordras inte attest på kvittounderlag som sammandraget avser. 

• Attest skall dock alltid finnas på sammandraget och attesten gäller då alla 

bakomliggande utgifter enligt underlaget. 

4.2. Resor för tävlande och funktionärer 
 

• Reseräkning skall alltid skrivas och kvitton på utlägg för t.ex. resekostnader bifogas. 

• Reseräkning attesteras av kanslichefen eller firmatecknare.  

4.3. Användning av egen bil i styrelsearbetet 
 

• Reseräkning skall alltid skrivas och ändamålet anges. 

• Reseräkning attesteras av kanslichefen eller firmatecknare. 
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4.4. Inköp 
 

• Kvitton på inköp genom kansliets försorg attesteras av firmatecknare  

4.5. Färdigtryckta kvittoblanketter 
 

• På färdigtryckt kvittoblankett skall alltid framgå vad kvittot gäller för samt för 

vilken tävling. 

• Namnteckning på kvittoblankett bör alltid följas av ett namnförtydligande. 

Kvittoblankett attesteras av kanslichefen eller firmatecknare. 

4.6. Domararvoden 
 

• På kvitto för domararvode skall tydligt framgå vilket mästerskap det gäller. 

• Arvode skall kvitteras av aktuell domare och namnteckning bör alltid följas av 

namnförtydligande. 

• Kvitto på domararvode attesteras av kanslichefen. 

4.7. Arbetsluncher 
 

• Arbetslunch skall hållas på en rimlig nivå. 

• På kvitto eller bredvid kvitto för arbetslunch skall alltid namnges deltagare och för 

vilket ändamål lunchen avser.  Kvitto på arbetslunch attesteras av kanslichefen eller 

firmatecknare.  

4.8. Representationsmåltider eller liknande 
 

• Nivån bör vara tvårätters måltid med öl/vin och kaffe/kaka. Starksprit får inte 

förekomma. 

• På kvitto eller bredvid kvitto för representationsmåltid eller liknande skall alltid 

anges deltagare. 

• Kvitto på representationsmåltid eller liknande attesteras av kanslichefen eller 

firmatecknare  

 

 

4.9. Telefon- och mobilkostnader 
 

• Utgifter för telefon- och mobilkostnader vid mer frekvent användning av egen 

telefon för FCIF:s räkning betalas av FCIF. För att erhålla sådan ersättning skall 

kopia av telefonräkning, med yrkande om ersättning för den andel av 

samtalskostnaderna som bedöms falla på FCIF, tillställas kansliet. 

• Utgifter för samtal i övrigt för FCIF:s räkning betalas av FCIF genom insändande av 

vanlig räkning. 

• Samtalskostnader vid kanslichefens utnyttjande av FCIF:s mobiltelefon skall till 

70 % betalas av kanslichefen och till 30 % av förbundet.  

 

Räkning på telefonkostnader attesteras av kanslichefen eller firmatecknare  
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4.10. Utgifter utöver vad som framgår av punkt 4.2 - 4.9 

• Utgifter för taxiresa efter t.ex. sena sammanträden i förbundsstyrelse behöver ej 

attesteras. Taxikvitto skall dock alltid finnas. 

• För utgifter där attestanvisningar saknas skall attest ske av kanslichefen eller 

firmatecknare  

4.11. Kansliet 

• Kansliets löneutgifter förhandlas vid behov och beslutas av förbundsstyrelsen. 

• Någon attest på dessa utgifter och därmed sammanhängande skatteavdrag erfordras 

ej. Detta gäller även utgifter för kanslichefens tjänstepensionsförsäkring. 

 

5. Övrigt 
• I samband med arbetsluncher, representationsmåltider, taxiresor eller liknande får 

extra dricks lämnas i avrundande syfte. 

 

6. FCIF rese- och traktamentsersättning  
Dessa gäller tillsvidare eller tills att det sker förändringar enligt Skatteverkets direktiv.  

FCIF betalar endast ut traktamenten och reseersättning som avser den skattefria delen.   

För att kunna erhålla traktamente krävs det att resan har ägt rum på en plats som ligger mer än 

50 km från ordinarie bostad, närmast färdväg och övernattning har genomförts. 

Heldag 240: - 

(Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) 

 

Om måltid tillhandahålls görs ett schablonavdrag för: 

Frukost  48: - Utbetalas 192: - 

Frukost och lunch  132: - Utbetalas    108: - 

Lunch eller middag 84: - Utbetalas 156: - 
Lunch och middag  168: - Utbetalas 72: - 

Samtliga måltider  216: - Utbetalas 24: - 

Halvdag 120: - 

(Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00) 

 

Om måltid tillhandahålls görs ett schablonavdrag för: 

Frukost  24: - Utbetalas 96: - 

Frukost och lunch 66: - Utbetalas 54: - 

Lunch eller middag 42: - Utbetalas 78: - 

Lunch och middag 84: - Utbetalas 36: - 

Samtliga måltider                                                                108: - Utbetalas 12: - 
 

Nattschablon eller styrkt kostnad. 120: - 

(Vid FCIF läger och FCIF Mästerskap högst 200 kr per person och natt.) 

Bilersättning.         18,50 per mil med egen bil 
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Reseersättning, boendestöd och medaljer vid förbundsmästerskap. 

 

Aktivitet Max antal reseersättningar- 

och boendestöd 

Högst antal medaljer 

Innebandy 13 13 

Volleyboll 13 13 

Boule   6   3 per valör 

Bowling   6   3 per valör och lagtävling, 

  1 per valör i individuella   

klasser  

Padel  4 2 per valör och lagtävling 

Badminton  5 1 per valör i individuella 

klasser 

5 per valör och lagtävling 

Skytte Pistol 

Nationell Precision 

Militär Snabbmatch 

  

 3 

 3 

1 per valör i individuella 

klasser 

3 per valör och lagtävling 
      

   

 

 



 
Försvarets Civila Idrottsförbund 

 
 

2021-04-18 

__________________________________________________________________________________________ 

Försvarets Civila Idrottsförbund  Postgiro:15 90 50-4 

  E-post: kansli@fcif.se 

  www.fcif.se 
 

      Bilaga:5 

 

Valberedningen förslag till 

Styrelsen för FCIF 2021 

 

Ordförande 1 år 

Ann-Sofie Schöön Omval 

 

Styrelseledamoter på 2 år 

Berth Samuelsson Omval 

Jessica Lantto Jatko Omval 

Ingrid Ärfström Omval 

Elisabeth Carlström Omval 

 

Styrelsesuppleant på 2 år 

Mikael Ylinenpää Nyval 

 

Revisor på 1 år 

Leif Skott  Omval 

Rolf Tryman  Omval 

 

Revisorsuppleant på 1 år 

Marja-Lisa Pettersson Nyval 

 

Valberedningen på 1 år 

Joachim Rönnberg Omval 

 


