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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag 
den 20. oktober 2016 kl 20.00, via Skype 

Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Jørgen Dedenroth, William Ehmsen og Luc Bouchara. Afbud 

fra Mille Pedersen, Helle Fonnesbech Sejrup og Jonas Hviid. Deltagere - Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Thorbjørn Ovedal valgt til ordstyrer, og Nils-Ola Nilsson valgt til referent.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af forrige referat 
Godkendt.  

 
4. Status Økonomi 
- 3. kvartalsregnskab skal behandles på Økonomiudvalgsmøde den 26. oktober.  

- Budget 2017: Nils-Ola gennemgik og præsenterede indholdet i hovedtræk. Der Budgetteres med et overskud 
på 58.000 kr. Efter nogle opklarende spørgsmål er bestyrelsen enig i at materialet kan laves færdigt og sendes 
ud til tilmeldte foreninger til struktur- og budgetmødet som afvikles den 12. november 2016 i Kolding.  

 
5. Forbundsstrategi i forhold til DIF og DGI samt os selve (FD) i det store hele 
Ud fra de skriftlige dokumenter som har Nils-Ola sammenfattet vedrørende DGI- samarbejdet indenfor Bevæg dig 
for livet, samt den kommende proces med DIF vedrørende en fireårig strategiaftale med virkning fra 2018, så 
danner selve materialet en platform til det kommende udviklingsseminar med DIF den 13. november. Områder 
som medlemmer og foreninger, organisation, økonomi og frivillighed skal belyses og analyseres ud fra vores 
forbundsperspektiv. En optimeringsplan med bred forankring i bestyrelse og sekretariat skal sikre et fortsat godt 
samarbejde med vores medlemsforeninger og fokus på vores prioriterede målsætninger.  

 
6. Floorball Danmark  
Forbundets nye navn har nu også en visuel identitet med et nyt logo. Floorball Danmark bruges som 
forbundsnavn i al information og kommunikation. Al overgang fra Dansk Floorball Union til Floorball Danmark 
vedrørende tøj og markedsføringsmaterialer kommer at have en naturlig glidende overgang og sker når tingene 
alligevel er nødt til at skiftes ud. Den nye hjemmeside har ikke været mulig at få driftsklar indenfor den planlagte 
deadline, hvilket skyldes nogle udviklingsrelaterede udfordringer. Siden forventes online omkring midten af 
november.  
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7. Floorball Danmark Events 2016-2017: 
Følgende foreninger har indenfor tidsfristen (senest den 29. september) indgivet ønske om at arrangere Floorball 
Danmarks Danmarksmesterskaber 2016-2017: 
 
Hvidovre er interesseret i 3- mands DM og/eller U20 Final 4. FFK er også interesseret i 3- mands DM men helst om 
søndagen den 28. maj (Planen er lørdag den 27. maj). Brønderslev er interesseret i Pokalfinalerne i år igen og 3- 
mands DM. Copenhagen og Benløse ønsker at få blive lokale arrangører af Superfinale 2017. Og Benløse er 
derudover også interesseret i U20 Final 4.  

Efter en samlet gennemgang og vurdering kommer bestyrelsens frem til følgende: 
Beslutning:  
- BFC Vendsyssel tildeles lokalt arrangørskab af Pokalfinalerne den 14. januar 2017.  
- Hvidovre Attack FC tildeles lokalt arrangørskab af 3- mands- DM den 27. maj 2017.  
 
Der skal indhentes mere konkrete planer og ambitioner fra Copenhagen FC angående deres interesse i 
Superfinale den 20. maj 2017. Der skal også uddybes en del og stilles nogle opklarende spørgsmål til Benløse FC 
om deres ansøgning angående Superfinale. Nils-Ola tager uddybende kontakter med begge foreninger.  

Med anledning af fortsatte processer vedrørende Superfinale så kommer der en beslutning på senere tidpunkt 
angående tildeling af U20 Final 4.  

Der savnes lige nu arrangør til oldboys- DM og DM for 1. – og 2. division. Der udsendes en forespørgsel herom til 
medlemsforeningerne.  

OBS! U17 Final 4 afvikles i forbindelse med Landsstævnet 2017 med Frederikshavn Blackhawks som arrangør.  

 
8. Athletes Commission – eventuel nominering til det IFF Udvalg.   
Bestyrelsen diskuterede muligheder og potentialer omkring indflydelse på international floorballniveau. Bland 
andet skal ”de aktives udvalg” have fire herrer og fire damer som skal vælges ved IFF`s generalforsamling under 
herre- VM i Riga i december. Det blev besluttet ikke at indstille en kandidat – da sandsynligheden for at opnå 
valg vurderedes for lille grundet kort tidsfrist.  

 
9. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Turneringsudvalget: William meddeler at afvikling af et eventuelt Ligamøde den 12. november er afhængigt af 
hvor mange foreninger som tilmelder sig til struktur- og budgetmødet samme dag. Antal tilmeldte foreninger er 
stadigvæk alt for få men fristen er heller ikke udløbet endnu.  

Dommerudvalget: Jørgen fortsætter fra møde til møde med at understrege den meget positive trend med de 
mange flere nye navnepåsatte dommere i vores system. Udvikling af vores kommende dommeruddannelser på 
flere niveauer er også nået rigtigt langt i detaljeret planlægning. Ole Peltola kommer fra dansk side at deltage på 
IFF`s dommerseminar ved herre-VM i Riga.  

Landshold: Luc nævner at en af de internationale weekender nærmer sig, den første weekend i november. Det 
indebærer at samtlige tre landshold er i aktion. Herre A skal spille 4- nationsturnering i Tyskland mod 
hjemmenationen samt Norge og Letland. Damelandsholdet tager til Sverige og afholder deres samling der samt 
får god sparring mod svenske hold. Herre U19 spiller tre træningslandskampe mod Tyskland i Sønderborg.  
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Stillingsopslag angående ny landstræner for herrer efter VM i Riga er under udarbejdelse og vil blive annonceret 
ud i løbet af november måned.  

 
10. Meddelelser i øvrigt 
Nils-Ola meddeler at Thorbjørns kandidatur til IFF`s bestyrelse er sendt ind til IFF rettidig. Der findes også flere 
dansker der er interesserede i at indgå i IFF- udvalg. Lars Erik Bartels er villig at kandidere til valg i Medical 
Committee og ligeledes forventes det at indstille en kandidat til Rules and Competition Committee. IFF har 
endnu ikke indkaldt indstilling af kandidater til disse komiteer.  
 

11. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  

 
12. Eventuelt  
Jørgen fortalte at han ved en tilfældighed har truffet en af stifterne af Dansk Floorball Union  Søren Wilken. Det 
blev foreslået at sekretariatet eventuelt at følger op med en samtale eller et interview med ham. Blandt andet 
for at dokumentere et nedslag i forbundets historie.  

 
Næste møde afvikles i forbindelse med udviklingsseminar den 12. november i Kolding.  

 

________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent  

 


