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Brøndby, 25. august 2017

Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag den 22. juni 2017 kl
20.00, via Skype.
Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Fonnesbech Sejrup, Jørgen Dedenroth, William
Ehmsen, Luc Bouchara, og Jens Albagaard. Afbud fra Jonas Hviid. Deltagere fra sekr: 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
Økonomiansvarlig i bestyrelsen, Jens Albagaard, rapporterede angående aktuelle tiltag. Der foregår et
uddybende arbejde vedrørende likviditetsbudget samt forberedelser angående et kommende møde med DIF
Økonomi ultimo august. Det mødet skal fokusere på hvordan FD kan finde både en økonomisk stabilitet i
hverdagen og en mere langsigtet økonomisk plan i forhold til at genoprette den negative egenkapital.
Budgetproces for 2018 er også et punkt som kommer på banen efter sommerferien, i september måned, i
forbindelse med at vi modtager besked fra DIF angående tilskud til vores strategiaftale, som i øvrigt er en helt ny
tilskudsordning fra DIF, med virkning fra 2018.

5. Opfølgning fra repræsentantskabsmødet i Ringsted lørdag den 20. maj 2017
De primære punkter som vi skal følge op på, og arbejde videre med er diskussionen omkring medlemskabs- og
medlemskontingentsmodeller. Findes der andre former og modeller som kan være interessante at kigge på, til
gavn for både foreninger og forbund? Bestyrelsen vil også gerne arbejde videre på anerkendelse af frivillige
indenfor floorballsporten. Hvilke strategier og tiltag kan danne grobund for den slags indsats? Også forslagene
til repræsentantskabsmødet fra Benløse FC og Copenhagen FC, omhandlende flexregler og udviklingsspillere er
spørgsmål som Turneringsudvalget i første omgang vil diskutere videre.

6. Superfinale 2017 – kort refleksion og opfølgning
Stor ros til Benløse FC for deres lokale arrangørskab og afvikling af Superfinale sammen med FD. Hele dagen
prægedes af floorball manifestation, nærmest som en ”festival” med stævne for børn og seniorer om
formiddagen og en del udendørs prøveaktiviteter i løbet af dagen. DR Sporten var også til stede og sendte de
begge finaler live på deres digitale platforme, et tiltag som bidrager til at kendskabet til floorball bare udbredes
mere og mere. Vi skal arbejde hårdt på at samarbejdet med DR Sporten kan udvikles til 2018.
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7. Strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund
Vi afventer en beslutning fra DIF angående vores indstilling. Der vil komme en administrativ indstilling fra DIF
direkte efter sommerferien som skal op i DIF- bestyrelsen i månedsskiftet august-september 2017. Vi får i
mellemtiden mulighed for at give et høringssvar på baggrund af DIF`s administrative indstilling. Deadline for
høringsfasen er mandag den 21. august.

8. Turneringsgebyrer Herre Ligaen 2017-2018
Århus Floorball Klub har henvendt sig til FD angående ønske om at kun betale halvt gebyr for den første sæson i
herre Ligaen 2017-2018. Helsingør og Skanderborg fik godkendt tilsvarende, at kun betale halvt turneringsgebyr
for deres første sæson i herre Ligaen 2016-2017. FD vil gerne være behjælpelige og økonomisk understøtte og
aflaste nye Ligaforeningers interesse og satsninger til at etablere sig i Danmarksturneringens øverste række.
Beslutning: Bestyrelsen godkender at Århus Floorball Klub kun skal betale halvt turneringsgebyr for deltagelse i
Herre Ligaen 2017-2018.

9. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg
Seneste nyt fra landsholdsområdet er at Jens Hagbarth er ansat som ny landstræner for herre U19, fra august
2017-maj 2019.
Dommerudvalget rapporterer om at der foregår et fortsat udviklingsarbejde angående nye kurser. Trin 3 og trin 4
er på trapperne og vil blive afviklet inden den nye Turneringssæson starter op, medio september 2017.

10. Meddelelser i øvrigt
Thorbjørn fortæller om seneste nyt angående 6 Nations Floorball Challenge som skal arrangeres for første gang.
Det bliver i Slovakiet med en træningsturnering for landsholdsdamerne den 3.-5. november, som en optakt til det
kommende VM en måned senere, også det i Slovakiet. Derudover skal der arrangeres et udviklingsseminar den
2.-3. november mellem de seks landene/forbundene, som kommer at have coach/trænerudvikling som et af
hovedtemaerne. I øvrigt vil Good Governance også blive et betydende afsnit ved seminaret.
Thorbjørn kommer som medlem af IFF- bestyrelsen at deltage ved World Games i Wroclaw i slutningen af juli
måned. Floorball er med på programmet med en turnering for herrer. Sverige, Finland, Schweiz, Tjekkiet, USA
(bedst placeret ved VM 2016 som ikke- europæisk land), samt værtnationen Polen (direkte kvalificeret) deltager.
Deltagelse i den her slags internationale multievents er den bærende strategiske del i IFF- visionen om at
Floorball en dag skal komme med på OL-programmet.
Bestyrelsen fastlagte at det kommende bestyrelsesseminar skal afvikles i Brøndby den 18.-19. august 2017.

11. Lukket dagsorden
Orientering om eventuelle personsager.

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