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Brøndby, 30. marts 2017

Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag
den 9. marts 2017 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
Godkendt.

4. Økonomi
Den 7. marts afvikledes opstartsmøde angående revision, sammen med Ernst & Young og DIF Økonomi. Revisionen
skal pågå i cirka to uger, og den 22. marts forventer vi at få modtage et udkast, som vi skal få lov til at kommentere
på. Der blev lagt en del tid ved mødet på at mere uddybende diskutere udfordringerne omkring landsholdsøkonomien. Bestyrelsen mener at der skal skabes løsninger/sikringer fremadrettet. Administrationen har i øvrigt
gang i en del kommende procedurer heromkring.

5. Udeståender og eventuelle sanktioner
På baggrund af det opfølgningsarbejde der er blevet lavet angående Floorball Danmarks mange debitorer, grundet
de mange store udeståender, så har der kommet en del henvendelser og spørgsmål til Floorball Danmark. De fire
hovedspørgsmål som skal afklares kan sammenfattes som følger:
1. Status i forhold til den rykkerprocedure, som blev igangsat i januar 2017 - kommer pengene ind?
- Svaret er at en hel del af pengene kommer ind, men det er et stort ekstraarbejde der skal til. Og der vil kræves
både to og tre opfølgninger med en del debitorer. Floorball Danmarks likviditet bliver ekstra udfordret når
debitorerne (både foreninger og enkeltpersoner) ikke betaler rettidigt.
2. Hvad er den fremadrettede procedure for betalinger fra enkeltpersoner og klubber - hvordan sikres det at
pengene kommer ind?
- I forhold til enkeltpersoner så har vi siden januar 2017 oprettet vores egen digitale betalingsløsning. Det indebærer
at samtlige deltagere til landsholdssamlinger, talentsamlinger, træner- og dommeruddannelser, skal betale deres
afgift inden aktiviteten sker, ellers så deltager de ikke. I forhold til foreninger så bliver der blandt andet en meget
skarp opfølgning ved turneringsstart sæson 17/18, så at foreningerne rettidigt betaler for deres tilmeldinger.
3. Hvilke sanktioner påtænkes det fremadrettet at anvende overfor "dårlige betalere"?
- Sanktionerne er at spillere bliver spærret og foreninger får efter gentagne påmindelser ikke deltage i Turneringen.
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4. Vil landsholdsspillere med udestående til forbundet fortsat blive udtaget til landsholdet?
- Nej, de kommer at spærres indtil udeståenderne er bragt i orden.
Beslutning: Dame og herre spillere som deltager i Ligaen, enten i slutspil eller kval, bliver spærret med virkning fra
den 1. april 2017, hvis Floorball Danmark ikke har modtaget deres udeståender senest den 31. marts 2017. Samme
tidsfrist er gældende for foreninger med udeståender, og som indgår i slutspil eller kval i/til Ligaen. Nils-Ola skriver
ud til samtlige vedrørte, og følger op på hvad der sker i processerne i forhold til eventuelle spærringer.

6. Strategiske spor og kommende strategiaftale med DIF 2018-2021
Tre af Floorball Danmarks fire godkendte strategispor, Floorball Danmark som et kompetencecenter, fastholdelse
af børn og ungdom fra 12 år og opad, samt det internationale arbejdet, skal under de kommende måneder
konkretiseres i mål og handleplaner, som skal indstilles til DIF senest den 31. maj 2017.
Angående vores fjerde strategispor, Bevæg dig for livet (BDFL) 2018-2020, så foreligger en anden slags proces. Her
skal BDFL styregruppe indstille en overordnet strategi, vedrørende målgrupper og rammebudget til BDFL
Visionsgruppe (den samlede gruppe mellem DIF og DGI)., senest den 5. maj. Styregruppen i floorball skal mødes
onsdag den 5. april, der perspektiverne angående fremtiden vil blive uddybet diskuteret, mellem Floorball
Danmark, DIF og DGI.

7. Oldboys-DM
Beslutning: At Gørding Floorball Klub bliver lokal arrangør af Oldboys-DM lørdag den 22. april 2017.

8. Landsstævnet i Frederikshavn den 31. marts - 2. april 2017
Frederikshavn Blackhawks meddeler rekorddeltagelse med 141 tilmeldte hold. De arbejder også meget flot med at
løbende lægge nyheder og videos op på Landsstævnets Facebookside. Under stævnet skal der også afvikles U17
Final 4, med final lørdag aften i Arena Nord, med mange landsstævnedeltagere som tilskuere.

9. Superfinale 2017 – generel status samt plan for indstillinger og kåringer
Nils-Ola, Steffen og Tobias fra sekretariatet afholdte den 1. marts møde med Benløse FC (Thomas Brodersen og
Casper Bøge) angående planlægning, samarbejdsformer og rollefordeling. Det var et meget positivt møde, og
forventningerne er store på at der skal møde op mange mennesker i Ringsted lørdag den 20. maj. Udover de fire
kampe (to bronze- og to finalekampe) så skal der sideløbende arrangeres SuperKidzLiga samt 60+ stævne i
Ringsted Sportscenter/Dansk Kabel TV-arena.

10. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg
Dommerudvalget: Jørgen fortæller at Belgien har henvendt sig og ønsker gerne hjælp, og samarbejde med
Floorball Danmark.
Turneringsudvalget: William meddeler at Ligaudvalgsmødet den 4. marts i Helsingør desværre bliver aflyst, grundet
for få tilmeldinger. Næste møde vil blive den 21. august. William nævner også at der pt er fire hold der er aktuelle
for at spille kval til Herre Ligaen. Udover Helsingør og AaB fra Ligaen, så har både ÅFK og Strandby meldt sig på
banen. ÅFK kan ifølge reglementet kun få lov til at deltage i kvalspil hvis de vinder deres 2. divisionsrække. Det er en
ny ordning der blev lavet inden indeværende sæson.
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11. Meddelelser i øvrigt
Thorbjørn meddeler at han er blevet inviteret med af DIF til en international konference i Lausanne, her til foråret.
Thorbjørn kommer også at deltage to dage ved Special Olympics World Winter Games i Østrig, der han blandt
andet stifter nærmere kendskab med det deltagende danske floorballandshold, samt tager dialoger med
repræsentanter fra Parasport Danmark og IFF.
Arbejdsgruppen for Pigefloorball skal holde sit første møde onsdag den 15. marts i Brøndby. Der findes
repræsentanter med stor erfaring fra pigefloorball med i gruppen.
Helle fortæller at hun har en kontaktperson fra ishockey, som gerne kan tænke sig at være en sparringpartner i
forhold til elektroniske kamprapporter.
Thorbjørn meddeler også at Jens Albagaard gerne vil stille op som kandidat til bestyrelsen. Nils-Ola understreger
kandidaturen med at der også er seks medlemsforeninger som har indstillet Jens. Jens har i øvrigt også udarbejdet
et meget fint program omkring hvad han helst synes at han kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet.

12. Lukket dagsorden
Orientering om eventuelle personsager.

13. Eventuelt
Der var ikke noget under den her punkt.
--------------------------------------------Nils-Ola Nilsson, referent
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