
Mandat for Pride-utvalget.  

 
1. Innledende bestemmelser 

Pride-utvalget er et eget utvalg under landsstyret (LS) i FRI – Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold. Landsstyret konstituerer utvalget, og utvalget skal rapportere til 
landsstyret.  
 
Utvalget består av medlemmer fra understående pridefestivaler, samt pridekoordinator. 
Dersom andre festivaler ønsker å tilslutte seg utvalget skal dette behandles i LS i tråd med 
retningslinjer for pridefestivaler som søker tilknytning til Pride-utvalget.  
 
Ved utskiftning av representant er den gjeldende pride eller evt. fylkeslag som har eierskap til 
priden pliktig å informere utvalget.  
 

2. Utvalgets mål 
Pride-utvalget skal:  

- Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseheving blant pridefestivalene.  
- Bidra til bedre planlegging, gjennomføring og evaluering av alle pridene.  
- Tilrettelegge for diskusjon av felles problemstillinger. 
 

3. Utvalgets oppgaver 
Pride-utvalget skal:  

- Arrangere minst én årlig fysisk konferanse med fokus på skolering og 
erfaringsutveksling.  

- Holde 3-4 online møter i året for å diskutere aktuelle problemstillinger, og utveksle 
informasjon.  

- Arbeidet med å koordinere årets Pride-låt skal ligge til ett av utvalgets prider, og øvrige 
prider kan bistå til konkurransen etter egen avtale 

- Rapportere til LS når LS eller Sentralstyret i FRI (SES) ber om dette, eller når det 
oppstår forhold utenfor, eller som er i brudd med, dette mandatet. 

- Oppbevare sine arbeidsdokumenter på en forsvarlig måte og i en mappe i Google Disk 
som eies av FRI sentralt.  

 
4. Utvalgets medlemmer 

Pridefestivaler:  
- Bygdepride Ørsta/Volda 
- Oslo Pride 

- Regnbuedagene i Bergen 
- Skeive Sørlandsdager 
- Stavanger på Skeivå 
- Grenland Pride 

- Arctic Pride 
- Trondheim Pride 
- Røros Pride 

 
Øvrige medlemmer: 

- Pridekoordinator 
 

5. Pridekoordinators rolle 
Pridekoordinators rolle er å bistå Pride-utvalget i å oppnå møteplasser hvor de kan utveksle 
informasjon og erfaring. Med dette menes å bistå med å kalle inn til møter og arrangere 
samlinger med utvalget. Pridekoordinator skal videre være kontaktleddet mellom utvalget og 
organisasjonen forøvrig.  
 



Retningslinjer for Prider som søker tilknytning 

til FRIs Prideutvalg, vedtatt av Landsstyret 21. 

januar 2023 

 
1. Formål 
Pridefestivaler er en viktig del i feiringen og markeringen av kjønns- og 

seksualitetsmangfold. FRI er en sentral aktør i arbeidet med disse festivalene, og de 

mange av Norges Pridefestivaler er direkte tilknyttet organisasjonen. Dette medfører at FRI 

som organisasjon knyttes tett opp mot Pridefestivalene som arrangeres rundt om i Norge – 

også de som ikke er i regi av eller tilknytning til FRI. Videre er det flere av Pridefestivalene 

som ser til FRI og ønsker å knyttes til organisasjonen. 

 
Disse retningslinjene gjelder Pridefestivaler i Norge som søker om å knyttes til FRIs 

Prideutvalg, og tar for seg de krav som stilles til Pridefestivalen for at man kan søke og få 

innvilget søknad. 

 

2. Krav for å kunne søke tilknytning til FRIs Prideutvalg. 
Søknad om tilknytning skal behandles av Landsstyret i FRI. For å kunne søke om tilknytning 

til FRIs Prideutvalg på følgende krav oppfylles: 

 
2.1 Krav til verdier og formål 

Prideutvalget er et forum for Pridefestivaler i tilknytning til FRI, hvor man bidrar inn i 

utvalget med egen erfaring og kunnskap. Det er viktig for FRI at de prider som er 

representert i utvalget kan stå inne for det som FRI har satt som sitt formål og sitt 

verdigrunnlag.  

 
 2.2 Krav til organisering 

For at man skal kunne søke tilknytning til FRIs Prideutvalg må man fylle følgende krav: 

• Pridefestivalen skal være tilknyttet et av FRIs fylkeslag, for å sikre lokal 

forankring og for at priden skal bli et bidrag til eksisterende aktiviteter. 

• Pridefestivalen må ha et styre, en komité eller en arbeidsgruppe. 

• Pridefestivalen må ha en leder ved innmeldingstidspunktet. 

• Pridefestivalens ledelse må være betalende medlemmer i FRI.  

• Pridefestivalen skal være partipolitisk uavhengig, og kan ikke være i 

regi av en partipolitisk organisasjon. 

• Fylkeslaget bestemmer selv hvordan pridefestivalen skal organiseres, men må 

følge de generelle kravene i disse retningslinjene. Retningslinjer for 

pridefestivalens arbeid og organisering skal fastsettes skriftlig av fylkeslaget, og 

gjøres tilgjengelig for FRI sentralt og Prideutvalget. 

• Leder av pridefestivalen skal velges av fylkeslagsstyret. Utover dette er det opp 

til fylkeslaget å regulere hvordan resten av styret, komiteen eller 

arbeidsgruppen skal konstitueres. Dette skal fremkomme tydelig av festivalens 

retningslinjer. 

• Festivalen rapporterer til fylkeslagets styre. 

 

 

 

 
2.2 Medlemskontingent 
Alle Pridefestivaler som søker medlemsskap i Pride-utvalget må betale en 



medlemskontingent etter følgende fordeling: 

 

Omsetning Medlemskontingent 

Fra Til  

0 kr 50 000 kr 0 kr 

50 000 kr  200 000 kr 1 500 kr 

200 000 kr 300 000 kr 3 000 kr 

300 000 kr 500 000 kr 4 000 kr 

500 000 kr 1 000 000 kr 6 000 kr 

1 000 000 kr 2 000 000 kr 8 000 kr 

2 000 000 kr 4 000 000 kr 10 000 kr 

4 000 000 kr 10 000 000 kr 15 000 kr 

 

Medlemskontingenten skal gå tilbake til pride-utvalget i sin helhet, og brukes til å 

betale for fysiske samlinger.  

 
2.3 Krav til innhold 
Pridefestivalene som arrangeres rundt om i Norge er alle ulik og unik, og det er 

vanskelig å trekke frem felles trekk som skal gjelde for alle festivalene. Dog anser FRI 

det som viktig å stille enkelte krav til innhold for at man skal kunne definere festivalen 

som en Pride, og kunne oppfylle krav for tilknytning til FRIs Prideutvalg. 

 
For at man skal kunne søke tilknytning til FRIs Prideutvalg må pridefestivalen fylle 

følgende generelle krav til innhold: 

• Pridefestivalen skal følge nasjonalt pridetema vedtatt av Landsstyret, så godt 

det lar seg gjøre.  

• Pridefestivalene skal følge FRIs verdier og formålsparagraf. 

• Pridefestivalene skal følge FRIs etiske retningslinjer. 

• Pridefestivalene skal ha nulltoleranse for diskriminering og rasisme, og skal så 

langt det lar seg gjøre være universelt utformet. 

• Pridefestivalen skal følge FRIs føringer for ekstern kommunikasjon om 

hvordan vi omtaler festivalene og vår målgruppe. 

• Gratisprinsippet skal gjelde for et flertall av pridefestivalens arrangementer. 
 
 

3. Økonomiansvar 
FRI sentralt og Prideutvalget skal ikke stå som økonomisk ansvarlig for pridefestivalene. 

Dersom pridefestivalen er tilknyttet et fylkeslag i FRI er det opp til fylkeslaget å regulere hvor 

det økonomiske ansvaret skal ligge. Dersom pridefestivalen er direkte knyttet til utvalget er 

pridefestivalen selv ansvarlig for egen økonomi. 
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