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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), mandag den 3. april 
2017 kl 20.00, via Skype 

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

Ehmsen, Luc Bouchara, og Jonas Hviid, Afbud fra Mille Pedersen. 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: Regnskab 2016 – status i revisionsprocessen  
Der skal være et opfølgningsmøde med revisorerne den 7. april. Et af de centrale spørgsmål er at klargøre  
aktuelle debitorer i forhold til likviditetssikring for forbundet. DIF bakker i øvrigt op om de eventuelle 
økonomiske udfordringer som Floorball Danmark kan komme til at have vedrørende likviditet.  
 
 
5. Udeståender og status angående beslutning om spærringer fra den 1. april 2017 
Floorball Danmark har gang i dialoger med både foreninger og enkeltpersoner angående udeståender. Der 
findes også en klar procedure om at hverken foreninger eller enkeltpersoner kan deltage i Floorball Danmarks 
arrangementer, hvis udeståender ikke er bragt i orden, eller at der minimum findes en opgørelsesplan.  
 
 
6. Ny struktur for elitearbejdet – idédiskussion  
Bestyrelsen diskuterer forskellige muligheder som kan styrke ligaforeningernes indflydelse og engagement 
vedrørende landsholdene. Ligaudvalget prøver kontinuerligt at tage nogle samarbejdsskridt for at styrke det 
fælles Ligaproduktet. Spørgsmålet er hvis der også kan findes nogle interessante samarbejdsflader til 
landsholdene, der selvfølgelig skal gavne alle involverede parter.  

Beslutning: At skabe en arbejdsgruppe der indkalder ligaforeningerne til en helt åben proces omkring 
muligheder til at få en tættere involvering til landsholdsudviklingen. Fordele og ulemper skal listes og 
præsenteres. Arbejdsgruppen internt, bestående af repræsentanter fra Floorball Danmarks bestyrelse og 
sekretariat, skal mødes i juni måned, for at planlægge en workshop i august måned med deltagelse fra 
ligaforeningerne. Foreninger, trænere/ledere og landsholdspillere skal med fordel involveres i processerne.  
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7. Invitation til Nordisk Børne og Ungdomskonference  
DIF har inviteret Floorball Danmark, sammen med 7. andre specialforbund, til at deltage i en nordisk børn og 
ungdomskonference i Snekkersten den 15.-17. september 2017. Samtlige nordiske nationer kommer at deltage 
med tilsvarende idrætter. Inspiration, vidensdeling og erfaringsudveksling er primære formål. Floorball 
Danmarks repræsentation skal være med tre personer.  
 
 
8. Superfinale 2017 – kort orientering og generel status 
Samarbejdet med Benløse FC fungerer meget fint. Der findes en klar rollefordeling som vedrørte parter arbejder 
ud fra. Den seneste nyhed er at DR Sporten kommer at sende begge finalekampene den 20. maj. DR Sportens 
nærvær i Ringsted gør at de danske borgere minimum skal kunne se kampene på DR`s web samt via deres App.  
 
 
9. Floorball Danmarks repræsentantskabsmøde den 20. maj 2017 i Ringsted 
Udover den ordinære dagsorden som skal behandles ved repræsentantskabsmødet, så ønsker Dommerudvalget 
at få til en temadiskussion angående dommerrekruttering. I øvrigt havde bestyrelsen en kort gennemgang og 
redegørelse for de valg der skal gøres ved mødet den 20. maj.  
 
 
10. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Dommerudvalget: Der afvikledes et meget godt udviklingsarbejde omkring dommerudvikling ved Landsstævnet 
i Frederikshavn, i månedsskiftet marts-april.  
 
Turnerings- og disciplinærudvalg: Her foregår en samtale omkring at finde mere retvisende forhold ved straffe 
og karantæner for spillere fremadrettet. Arbejdet sigter på at finde tidsbegrænsede straffe i stedet for x antal 
kampe ud fra hvilken række som straffet handler om. I en del af rækkerne går der rigtigt lang tid mellem 
kampene, hvilket kan gøre straffene meget misvisende.  
 
SO-Floorball: I forbindelse med World Winter Special Olympics i marts måned gennemførte Floorball Danmark 
og Parasport Danmark (tidligere Dansk Handikapidrætsforbund) et møde omkring fremadrettet samarbejde. En 
forenkling for samarbejdet er at Parasport Danmark fremover ikke kommer til at have et kombineret 
”hockeyfloorballudvalg”. Det giver muligheder for at kunne diskutere udvikling af floorball på en direkte måde.  
 
 
11. Meddelelser i øvrigt 
Thorbjørn orienterede om det første møde der har været vedrørende pigeudvikling i dansk floorball. 
Repræsentanter fra floorballforeninger med pigeerfaring har sammen med Floorball Danmark prøvet at finde en 
fælles platform for pigeudvikling. Næste møde, den 27. april i Århus, har som formål at arbejdsgruppen skal 
skabe et forslag til en fælles sæsonplan, der gør at foreninger med pigefloorball skal tilbydes nogle ekstra 
effektive pigeaktiviteter, der understøtter både rekruttering og fastholdelse af piger i floorballsporten.  
 
Thorbjørn rapporterede også fra et succesfyldt Landsstævne i Frederikshavn. Stor ros til arrangørerne fra 
Blackhawks, som gav store floorballoplevelser for både børn, ungdom og voksne. Jørgen og Helle der også var 
til stede var helt enige i opfattelsen. Stort deltagerrekord er en effekt af et kvalitetsevent sammen med god 
generel vækst i dansk floorball.  
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12. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  
 
 
13. Eventuelt  
Floorball Danmark skal ved et tidspunkt kigge på ishockeys model af elektroniske kampprotokoller. Helle har 
kendskab til en kontaktperson. Spørgsmålet bringes på banen først efter at Steffen Aagaard Fabricius er retur fra 
sin hjerteoperation. 

 

________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent  

 

 

 


