
Retningslinjer for Prider som søker tilknytning til FRIs 
Prideutvalg vedtatt av Landsstyret 20. november 2018 
 

1. Formål 
Pridefestivaler har blitt en viktig del i feiringen og markeringen av kjønns- og seksualitetsmangfold. 
FRI har blitt en sentral aktør i arbeidet med disse festivalene, og de fleste 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 erfaring 
Prideutvalget er et fora for Pridefestivaler i tilknytning til FRI, hvor man bidrar inn i utvalget med 
egen erfaring og kunnskap. Det er viktig for FRI at de som sitter i utvalget har noe kompetanse og 
erfaring å spille på for å kunne bidra aktivt inn i utvalgets arbeid. Dog anerkjenner FRI også 
viktigheten av at utvalget skal kunne være et fora for læring.  
  
Det oppfordres det sterkt til at man rekrutterer noen med erfaring inn i arbeidet med festivalen 
der dette lar seg gjøre. 
 
2.2 Krav til organisering 

2.2.1 Generelle krav 
For at man skal kunne søke tilknytning til FRIs Prideutvalg må man fylle følgende generelle 
krav:  
• 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.  
• Som pridefestival kan man knyttes til FRIs Prideutvalg enten ved å tilknytte seg et 

fylkeslag i FRI, eller ved å knyttes direkte til utvalget.  
 
I tillegg gjelder ulike krav basert på følgende tilknytningsformer:  
 
2.2.2 Krav ved tilknytning til fylkeslag 
Som hovedregel skal pridefestivalene tilknyttes fylkeslag. Dette for å sikre lokal forankring og 
for at priden blir et bidrag til eksisterende aktiviteter. Det er et viktig prinsipp at fylkeslag 
ikke skal få ansvar for en pridefestival uten å ha samtykket til dette. Dersom pridefestivalen 
søker tilknytning til et fylkeslag skal det aktuelle fylkeslaget inkluderes aktivt inn 
behandlingen av søknaden. Om fylkeslaget ikke ønsker at pridefestivalen skal organiseres 



under fylkeslaget, vil ikke Landsstyret kunne pålegge fylkeslaget dette, og det skal gjøres en 
vurdering på om pridefestivalen kan knyttes direkte til Prideutvalget.  
 
For at man skal kunne søke tilknytning til FRIs Prideutvalg gjennom et fylkeslag må man fylle 
følgende krav: 

• Det skal i søknaden presiseres at man søker tilknytning til et fylkeslag. Dersom 
pridefestivalen allerede er organisert under et fylkeslag trenger ikke fylkeslaget å 
inkluderes aktivt inn i behandlingen av søknaden.  

• 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. 
 

2.2.3 Krav ved direkte tilknytning til Prideutvalget 
Dersom pridefestivalen ikke kan knyttes til et fylkeslag i FRI skal det gis mulighet for å knyttes 
direkte til Prideutvalget. For at man skal kunne søke tilknytning direkte til Prideutvalget må 
man fylle følgende krav:  

• Pridefestivalen må ha eget organisasjonsnummer og et eget kundeforhold i bank. 
Sekretariatsleder i FRI skal innvilges innsynsrett i alle konti.  

• Det skal utarbeides en avtale mellom Prideutvalget og den respektive pridefestivalen 
så snart som mulig i etterkant av godkjent søknad. Avtalen skal ivareta elementene 
fra søknaden, samt regulere ansvarsforholdet Prideutvalget har til pridefestivalen. 
Avtalen skal også regulere eventuell nedleggelse av festivalen.  

 
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 minimum inneholde en parade eller annet alternativ til offentlig 
markering, et rusfritt sosialt arrangement og et politisk arrangement – dette i regi av 
festivalen selv eller i samarbeid med relevante samarbeidspartnere. 

• Pridefestivalen skal følge nasjonalt pridetema vedtatt av Landsstyret, og den nasjonale 
kampanjen som følger temaet skal synliggjøres under Pride, enten av Pridefestivalen 
eller det aktuelle fylkeslaget. 

• 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. 
 


