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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag 
den 15. december 2016 kl 20.00, via Skype 

Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Fonnesbech Sejrup, Mille Pedersen, Jørgen Dedenroth, 

William Ehmsen, Luc Bouchara, og Jonas Hviid. Deltagere - Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Helle Fonnesbech Sejrup valgt til ordstyrer og Nils-Ola Nilsson valgt til referent.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af forrige referat samt referat fra struktur- og budgetmødet den 12. november 
Begge to godkendt.  

 
4. Status Økonomi 
Opstart af revision angående regnskab 2016 er den 7. marts 2017. Floorball Danmarks Økonomiudvalg holder 
møde den 1. februar 2017, og der vil blive planlagt en komplet regnskabsproces sammen med DIF hele vejen 
frem til udsendelse af endeligt regnskab til repræsentantskabsmødet.  

 
5. 6- nations Floorball Challenge (6 NFC)  
Aftalen kom endelig på plads den 8. december i Riga, under herre- VM. Danmark, Norge, Tyskland, Letland, 
Polen og Slovakiet skal hjælpe hinanden, og forhåbentlig løfte i flok. Aftalen er gældende til den 31. december 
2019. 
 
Det indebærer at Slovakiet sandsynligt bliver arrangør 2 gange i de kommende tre år, og at Polen bliver arrangør 
en gang, vedrørende de fælles træningsturneringerne/kampene i november måned årligt, det vil sige måneden 
inden VM. Ulige år for damer og lige år for herrer. Angående udviklingsseminarer ved disse internationale 
samlinger/kampe i november så er det også fastlagt at Danmark, Norge og Polen er tovholdere/ansvarlige for 
den grundlæggende planlægning af temaer/emner ved udviklingsseminarerne.  

 
6. IFF Generalforsamling den 10. december 2016 
Thorbjørn blev valgt ind til IFF Central Board med 25 stemmer af i alt 30 stemmer. Tillykke! 
Hans ansvarsområde bliver udvikling af floorball i vest-Europa.  

 
7. Strategiaftale med DIF fra 2018 - status omkring hvor vi er i processen lige nu 
Der er fire strategiske spor som Floorball Danmark har identificeret som de vigtigste i forhold til strategiaftale 
med DIF 2018-2021. At være et kompetencecenter for floorballs fremadrettede udvikling i hele landet, 
fastholdelse af børn/ungdom fra 12-13 år og opad, samt arbejdet med en fortsættelse af visionsprojektet Bevæg 
dig for livet fra 2018 er tre vigtige områder som vi skal sikre angående floorballs fortsatte udvikling.  
Det fjerde sporet vedrører vores internationale arbejde, der vi skal fortsætte at have ambitioner om at være en 
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udviklingsaktør for floorballsporten i verden, alt til gavn for dansk floorballs udvikling både nationalt og 
regionalt/lokalt. Senest den 2. januar 2017 skal vores indstilling være indsendt til DIF, og i månedsskiftet januar-
februar forventes vi få en tilbagemelding/beslutning fra DIF`s bestyrelse angående vores strategiske spor.  
 

8. Uddannelseskrav til forbundstrænere 
Uddannelseskravene er det første skridt i retning mod en mere strategisk sportslig udvikling, der skal bidrage til 
at sikre en større faglighed hos vores trænere internt i forbundet. For at opnå en større faglighed hos trænere, 
der arbejder med spillerne i forbundsregi, så er det helt afgørende, at kompetenceniveauet løftes. 
Uddannelseskravene skal være med til at sikre, at Floorball Danmark fremadrettet kan udvikle de dygtigste 
spillere til et endnu højere niveau. 

Beslutning: Træner 1: DIF 1 uddannelse 22,5 timer (erfarne trænere kan få merit for DIF 1), 25 timers 
floorballspecifik kompetenceudvikling/uddannelse fra Danmark og Sverige.  

Træner 2: DIF 2 uddannelse 60,5 timer, 25 timers floorballspecifik kompetenceudvikling/uddannelse fra 
Danmark og Sverige.  

Med de nye uddannelseskrav, vil de forbundsansatte trænere i Floorball Danmark have 130,5 timers uddannelse. 
Fordelingen af uddannelsestimer er i overensstemmelse med DIF’s generelle retningslinjer for uddannelse, 
hvilket betyder, at trænerne på sigt kan fortsætte på diplomtrænerniveau. DIF 2 vil fungere som minimumskrav 
for talenttrænere og assistenttrænere, mens der fra 2019 indstilles til, at landstrænerne uddannes på 
diplomtrænerniveau. 
 

9. Floorball Danmarks visuelle identitet (nye floorball.dk)  
Med stor tilfredshed er den nye egne opgraderede hjemmesiden, www.floorball.dk, hilst velkommen tilbage. 
Det giver os som forbund fleksible og gode muligheder til at forskellige slags informationer og nyheder hele 
tiden er tilgængelige, aktuelle og forhåbentlig interessante. Siden er stadigvæk i en udviklingsfase, og vil blive 
optimeret skridt for skridt i den nærmeste tid.  
 

10. Forretningsorden – revideret version 
Tovholder angående opfølgning og revidering af Floorball Danmarks forretningsorden, Mille Pedersen, 
gennemgik forslag til ændringer og justeringer fra sidste mødet. Der mangler nogle formuleringer om en del 
retningslinjer angående funktionsbeskrivelser som forventes være på plads januar- februar 2017. I øvrigt er den 
nye version at betragte som godkendt.  
 
 
11. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Dommerudvalget: Ole Peltola har deltaget i IFF`s dommerseminar ved herre- VM i Riga. Effekten udover et 
udvidet samarbejdsnetværk kommer at blive et uddybet samarbejde med 6 NFC, også på dommerområdet (se 
punkt 5).  

Turneringsudvalget (TU): Ligaforeningerne på herresiden har nu fået klart med en social media koordinator. Det 
betyder at ligaholdene kommer at oprette deres egen Facebookside, og på den måden satser på at sprede god 
information, øge de interne samarbejdsmulighederne foreningerne mellem, men også åbne op for bedre 
eksterne samarbejdsmuligheder for Ligaen som produkt.  

http://www.floorball.dk/
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Den 4. februar 2017 afvikler TU et møde med foreningerne i Vest som har damehold. Alt til formål for at styrke 
damefloorball på både kort og lang bane.  

Landshold: Femtepladsen for herrerne ved VM i Riga har fået stor anerkendelse mange forskellige steder. Også i 
TV- medier har herrelandsholdet fået en del meget positiv dækning, hvilket forhåbentlig styrker eventuelle TV- 
udsendelser fremadrettet.  

Floorball Danmark kommer også at søge ny herrelandstræner fremadrettet, efter at Jens Ørhøj (og Daniel Hahne) 
siden tidligere ønsket at stoppe efter VM. Stillingsopslag er lagt op og sendt ud i forskellige relevante kanaler. 
Ansættelsessamtaler forventes at kunne holdes i løbet af februar måned 2017.  

 
12. Meddelelser i øvrigt 
Administrativ koordinator i sekretariatet, Kristine Schwenningsen, skal gå på barsel ultimo februar, og 
stillingsopslag angående vikar findes ude i relevante kanaler. Ansættelsessamtaler forventes afholdes i uge 3-4 i 
januar måned 2017.  

Pokalfinalerne afvikles som planlagt i Brønderslev lørdag den 14. januar 2017.  
 

13. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  
 

14. Eventuelt  
Bestyrelsen diskuterer en række overvejelser angående timing og bedste muligheder at afvikle Floorball 
Danmarks repræsentantskabsmøde i 2017. Alt ud fra den udvidede floorball sæsonen, som varer hele maj måned 
ud, så finder bestyrelsen det mest passende at også repræsentantskabsmødet skal afvikles inden sæsonen er 
slut, og alle begynder at holde ”floorballferie”. Den tidligere planen har været at mødes skulle afvikles den 2. 
juni, men det bliver hermed ændret. 

Beslutning: Floorball Danmarks repræsentantskabsmøde finder sted i Ringsted, om formiddagen, lørdag den 20. 
maj, i forbindelse med Superfinale. Præliminær mødestart er kl. 10. Mere information herom følger senere.  

 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent  

 

 


