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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag den 4. maj 2017 kl 
20.00, via Skype.  

Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Mille Pedersen, Jørgen Dedenroth, Luc Bouchara, og Jonas 

Hviid. Afbud fra William Ehmsen. Helle Fonnesbech Sejrup med fra punkt 10, og inklusive punkt 4. Deltagere - 
Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
Mille Pedersen valgt til ordstyrer, og Nils-Ola Nilsson til referent.  
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
 

3. Godkendelse af forrige referat  
Godkendt.  
 
 
4. Økonomi: 
Der arbejdes stadigvæk på deltaljerne omkring regnskabet i dialog med Ernst & Young. De endelige delene 
forventes være afklaret i de kommende par dage. Regnskabet kommer at sendes ud til medlemsforeningerne 
lørdag den 6. maj 2017.  
 
 
5. Floorball Danmarks repræsentantskabsmøde den 20. maj 2017 i Ringsted – forslag fra Benløse 
FC  
Bestyrelsen kommer at forholde sig neutral vedrørende Benløse FC`s fire indsendte forslag. Det er op til 
medlemsforeningerne at vurdere og diskutere ud fra forslagenes indhold. I øvrigt blev der vendt hvad der skal 
præsenteres i forbindelse med bestyrelsens mundtlige beretning. Fokus kommer at være på den fireårige 
strategiaftalen med DIF, det strategiske og operative arbejdet med pigeudvikling, den kommende Bevæg dig for 
livet aftalen 2018-2020, samt den meget positive udviklingen omkring medlemstallene helt generelt i 2016.  

Jens Albagaard forventes blive valgt til ny økonomiansvarlig i bestyrelsen. Jens er blevet indstillet af 10 stk. 
medlemsforeninger.  

Temadiskussionen omkring rekruttering og fastholdelse af dommere kommer at planlægges til et tidspunkt 
under den kommende sæson.  

 
6. Superfinale 2017 – kort orientering og generel status 
Koordineringen og det planlægningsmæssige samarbejdet med Benløse FC fungerer rigtigt fint. 
Rollefordelingen er meget effektiv mellem forbund og forening. Vi glæder os til at DR Sporten også kommer at 
møde op på dagen, og sende live fra de begge finalekampene, som kommer at lægges op på DR Sportens 
website samt App. Derudover kommer der at være to primære sidearrangementer i Ringsted på dagen. Et 
SuperKidzLiga- stævne for børnene, samt et 60+- stævne for seniorerne.  
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Forventningen og forhåbningen er at Dansk Kabel TV Arena kommer at være udsolgt, hvilket indebærer cirka 
1.200 tilskuere.  

 
7. Prisindstillinger 2016/17 - Initiativprisen og Frivillighedsprisen 
Floorball Danmarks begge priser skal også deles ud ved Superfinale. Nomineringsfristen udløber den 5. maj, og 
derefter kommer juryen hurtigt at afholde et møde for at finde de to mest fortjente vinderne.  

 
8. Landsstævnet i fremtiden?  
Benløse FC har skrevet til Floorball Danmark vedrørende den ”positive problematik” angående antal deltagere 
ved Landsstævnet. Der har under 2017 ved Landsstævnet i Frederikshavn været en stigning fra cirka 1.000 
deltagere i Ringsted i 2016, til cirka 1.300 deltagere i 2017. Det indebærer blandt andet at logistikken bliver 
meget udfordret, både i forhold til overnatningssteder, spilprogram, mad og forplejning mm. Benløse FC vil åbne 
en diskussion op, som kan handle om at Landsstævnet måske skal finde sin nye model fremadrettet. Måske 
bliver vi nødt til at dele arrangementet op mellem de yngre og ældre årgangene ved forskellige weekender, 
eller finde nogen slags samarbejder på tværs af foreninger og byer. Det her spørgsmål er meget vigtigt, og bør 
derfor involvere relevante aktører til en fortsat diskussion.  

Beslutning: Floorball Danmark skal invitere til et Skyemøde med repræsentanter fra Benløse FC og 
Frederikshavn Blackhawks, samt 3-4 andre foreninger som kontinuerligt har deltaget ved de tidligere 
Landsstævnene med deres børn og ungdomshold. På den måden sikres både arrangør- og deltagerperspektiver 
bedst muligt. Fra Floorball Danmarks bestyrelses side kommer Jonas Hviid og Jørgen Dedenroth at deltage i 
arbejdet, og Nils-Ola Nilsson fra sekretariatet har til opgave at koordinere indhold samt mødeproces.  

 
9. Bevæg dig for livet Floorball 2018-2020 – hvor er vi henne i processen?  
Bevæg dig for livet Floorballs styregruppe kommer med Floorball Danmark som tovholder at levere en 
indstilling til DIF`s og DGI`s visionsgruppe vedrørende en ny projektfase fra 2018-2020. Vi ønsker at fokusere 
endnu mere på MotionsFloorball som koncept for aldersgrupperinger fra teenage og opefter. Derudover vil vi i 
fælleskab med DGI finde den bedst mulige organisatoriske model til at gå landsdækkende under de kommende 
år. Fokus vil fortsat være på at både starte nye floorballforeninger/afdelinger op, samt at understøtte 
spydspidsforeninger i deres videre initiativer og ambitioner.  
 

10. Arbejdsgruppen for Pigeudvikling i dansk floorball 
Gruppen har afholdt to fysiske møder, og følgende er de primære initiativer som helt operativt skal forberedes 
og gennemføres i den kommende sæson: 
- Fælles pigekalender sæson 17/18. 

- Pigecamp i Kolding for U7, U9 og U11 i efteråret 2017. Datoerne er sat til 11.-12 november.  

- 2-3 af de planlagte talentsamlingerne skal opfordre til at piger skal kunne spille mod piger. 

- Floorball Danmark skal være koordinator i at matche foreninger med pigefokus regionalt, til fælles træning, 
stævner, kampe mm. Vi ved hvor medlemmerne findes henne. 

- Skabe en folder der viser fælles aktiviteter for de forskellige aldersgrupper, som foreningerne kan bruge lokalt 
til rekruttering. 
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- Bruge de sociale medier til at udbrede kendskabet til pigefloorball. F.eks. Instagram. Sprede gode eksempler 
på pigetiltag i floorball, til inspiration og viden for mange, mange flere. 

- Arrangere oplæg/inspiration regionalt, om at være pigetræner i floorball. 
 
 
11. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Ikke noget nyt.  
 
 
12. Meddelelser i øvrigt 
Thorbjørn deltager i DIF`s årsmøde lørdag den 6. maj 2017.  

 
13. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  
 

14. Eventuelt  
Der var ikke noget under den her punkt.  

 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent  

 


