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Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Fonnesbech Sejrup, Luc Bouchara, Mille Pedersen, Jørgen
Dedenroth, Jonas Hviid og William Ehmsen. Afbud fra Ejner Skræddergaard
Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson.
1. Valg af ordstyrer og referent
Helle Fonnesbech Sejrup valgt til ordstyrer.
Nils-Ola Nilsson valgt til referent.
2. Godkendelse af forrige referat
Godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
4. Økonomi – Budget 2016
Budgetprocessen for 2016 har været et samarbejde mellem sekretariatschefen, en del medarbejdere og
Økonomiudvalget sammen med de forskellige DaFU Udvalg. Ved struktur- og budgetmødet den 2. januar 2016 i
Brønderslev kommer en budget med et resultat på cirka + 75.000 kr. at blive præsenteret. Der findes nogle
udgiftsmæssige udfordringer i 2016 i forhold til budget 2015, der var underbudgetteret i forhold til en del faktiske
udgifter, men med nogle justeringer og ændrede prioriteringer indenfor visionsprojektet Bevæg dig for livet, så skal det
fungere at få budget 2016 til at hænge sammen på en god måde. DaFU har også på indtægtssiden et lille tab i forhold til
lavere medlemskontingenter og lavere turneringsgebyrer, men det er også en del i den strategiske retning for floorballs
vækst fremadrettet.
Der skal fremadrettet laves en udredning omkring døm-selv-kampene og hvordan det på lang bane forhåbentlig også
kan arbejdes ind i budgettet, men det er en rigtig stor satsning der kræver både store ressourcer og mange flere
navnepåsatte dommere.
5. Ligastruktur – damer
William Ehmsen, formand i Tuneringsudvalget, præsenterede kort de kommentarer der indkommet fra 5-6 foreninger
omkring den fremtidige damestruktur, som vil blive uddybet og behandlet ved et møde den 2. januar 2016 i forbindelse
med Pokalfinalerne i Brønderslev. Udfordringen i at få en langsigtet pigeudvikling til at hænge sammen med både
kvalitet og kvantitet i Dame Ligaen og på Damelandsholdet. Det er utroligt vigtigt at skabe en skarp strategi og en
meget bevidst og kvalificeret plan omkring dette. Hvad er medlemsforeningernes holdning, og hvad kan vi forpligte
hinanden på, DaFU og medlemsforeninger imellem? Hvilke realistiske krav kan og skal der stilles på Liga og
Landsholdsniveau? Og hvordan kan de eksisterende ressourcer udnyttes smartest og mest effektivt i forhold til at skabe
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den bedste udvikling?
6. Struktur- og budgetmøde 2. januar 2016
William Ehmsen orienterede den øvrige bestyrelsen omkring de aktuelle forslag til reglementsændringer som vil blive
præsenteret ved struktur – og budgetmødet den 2. januar 2016 i Brønderslev. Ændringerne er mere at betragte som
præciseringer i forhold til tolkninger der har været aktuelle ved nogle sager i løbet af denne sæson. Ændringerne handler
primært om dele af Pokalreglementet, Turneringsreglementet samt Bøderegulativ og gebyrliste.
I direkte forbindelse med struktur- og budgetmødet ønsker bestyrelsen, at åbne op for en samtale omkring Herre Liga i
dansk floorball, for at involvere mest muligt og få medlemsforeningerne til at føle ejerskab i hvad den mest rigtige
udvikling handler om. De 2 holdtrækninger i indeværende sæson sender et signal som er vigtigt at tage hånd om i fælles
dialog.
Mødet omkring Dameliga (ifølge punkt 5) har en særlig invitation fra tidligere i forbindelse med de skriftlige
kommentarer medlemsforeningerne fik mulighed at sende ind senest den 1. december. Dette møde starter kl. 15.00 i
Brønderslev den 2. januar 2016.
7. Pige/dameudvikling – næste skridt?
Mille Pedersen rapporterede fra møde den 22. november, med Nils-Ola Nilsson og Kristine Schwenningsen fra
sekretariatet, vedrørende pige- og dameudvikling indenfor floorball. Det næste skridt handler om at lytte til og se hvad
der vil ske i forbindelse med mødet den 2. januar i Brønderslev. Den planlagte pige camp i Kolding i februar 2016 er
også en arena, som er vigtig at lytte ind til og få en del samtaler omkring. Forhåbentlig kan de kommende regionale
netværksmøder landet rundt i foråret 2016 også være med til at klargøre de eksakte fokuseringer og prioriteringer
omkring pige- og dameudvikling i dansk floorball på lang sigt.

8. Strategimodel – kommunikation – kompetenceudvikling - organisation
Nils-Ola Nilsson præsenterede idéer og planer omkring en udviklingsmodel, der vil gavne al slags udviklingsarbejde
omkring dansk floorball, både internt i DaFU på politisk, og operativt niveau, men også i samarbejde med vores
medlemsforeninger og andre samarbejdspartnere. Modellen lægger primært op til at udvikle, forankre og etablere et
langsigtet solidt samarbejde, både internt og eksternt. Konkrete strategier og planer omkring kommunikation,
kompetenceudvikling og organisation skal skabe grobund for en stabilitet i dansk floorballs offensiv, der sikrer vores
tålmodighed omkring de største prioriteringsområder i vores udviklingsarbejde sammen med medlemsforeninger og
samarbejdspartnere. DaFU peger på, at fokus fra den 1. januar 2016 skal være på følgende fem satsningsområder:
- Danmarksturneringens drift og udvikling (inkl. events/finalearrangementer) herunder også dommere vedrørende
påsætning, udvikling og uddannelse
- Talent- og landsholdsarbejdet
- Bevæg dig for livet Floorball 2025 (foreningsudvikling, aktivitetsudvikling via vores fem koncepter,
kompetenceudvikling)
- Stævneudvikling
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- Kommunikationsstrategi og planer – den her del er meget vigtig for floorballs eksponering og udbredelse, så den ikke
kun skal være en slags generel støttedel, men skal behandles som et eget udviklingsområde.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte strategimodellen som en platform for det videre udviklingsarbejde, og Nils-Ola har
opgaven at være igangsætter, bindeled og procesleder mellem politisk og operativ niveau, samt være koordinator til at
medlemsforeninger og samarbejdspartners inddrages til medejerskab i processerne.

9. Godkendelse af IFF Combined Sales Proposal
Formand Thorbjørn Ovedal deltog den 17. november i et IFF- møde i Frankfurt, IFF Core Country Marketing Network
Group, omkring hvordan IFF ønsker at arbejde med at tilknytte sponsorer og partners fra 2017-2020. Formålet er at
styrke floorball på lang bane og få flere ressourcer ind i sporten. Idéen handler også om at de medlemslande der går
med i satsningen får tilført marketingressourcer fra de kommende partners, med modpræstation i at give reklame for
disse partners på bander, gulv og mål i forbindelse med nogle deciderede floorball events. DaFU kan via den her slags
samarbejde få tilgang til rundt omkring 200.000 kr. i marketingstilskud per år, hvis IFF- modellen kan blive etableret.
De fire store floorball lande i verden, Sverige, Finland, Schweiz og Tjekkiet, bakker op omkring satsningen, selvom de
allerede er kommet et stykke på vej med egne partners.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte at DaFU skal gå med i den her slags IFF- samarbejde, og der findes heller ikke
nogen risici eller ulempe ved at gå med. Thorbjørn fik til opgave at melde tilbage til IFF, at DaFU meget gerne vil være
med i det videre udviklingsarbejdet omkring styrkelsen af dette området.
10. Information fra forskellige DaFU- udvalg
Dommerudvalget: Der er godt gang i udviklingstiltag i tråd med den nye dommerorganisation, vedrørende både
dommerudvikling og dommeruddannelse. Efter nytår skal der gennemføres nye dommeruddannelser på højere niveau
og der skal udvikles endnu effektivere vedrørende coaching af dommere.
Bevæg dig for livet- udvalg: Jonas Hviid rapporterede fra møde den 18. november i Korsør med Dansk
Handikapidrætsforbunds samarbejdsudvalg (DHIF) sammen med Michael Milo Jørgensen fra sekretariatet. Parterne er
enige om at løbende se muligheder omkring udviklingssamarbejde og at finde ressourcepersoner der kan bidrage til
fælles udvikling. DaFU er også positive til at ved stævner hjælpe DHIF- foreninger med at finde frivillige
ressourcepersoner der kan være med til at løfte opgaver.
Landshold: I Ejner Skræddergaards fravær orienterede Thorbjørn Ovedal omkring et ønske fra damelandsholdsledelsen
omkring et møde om fremtiden. Det blev besluttet, at Thorbjørn Ovedal efter mødet skulle meddele Ejner
Skræddergaard, at der vil blive taget stilling til det fremadrettede arbejde med damelandsholdet efter mødet med
klubberne i Brønderslev d. 2. januar, hvor arbejdet med damelandsholdet, som beskrevet under punkt 5, bl.a. skal
debatteres.
En evaluering af Floorball Denmark Open præsenteres ved næstkommende bestyrelsesmøde i januar-februar 2016.
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11. Meddelelser i øvrigt
Thorbjørn Ovedal meddelede også fra DIF`s dialogmøde den 2. december 2015 omkring idrættens nye økonomiske
støttestruktur ”mere idræt for pengene”. Arbejdsgruppen, hvor Thorbjørn Ovedal er medlem, har udarbejdet et forslag
om at erstatte den nuværende fordelingsnøgle med en model, hvor 4- årige strategiske udviklingsaftaler vil blive det
bærende element, således at fokus fremad lægges på hvad man vil lave, og ikke på hvad man har lavet. Der arbejdes
forsat med modellen, og den endelige beslutning omkring den nye økonomiske støttestruktur skal tages ved DIFs
årsmøde sidste weekend i april 2016.

12. Lukket dagsorden
Orientering om eventuelle personsager
13. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

14. Næste møde
Planlagt til torsdag den 7. januar kl. 20.00 via Skype.

_______________________________
Nils-Ola Nilsson
Referent

