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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag den 7. september 2017 
kl 20.00, via Skype 
Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Sejrup, Jens Albagaard, Luc Bouchara, Jonas Hviid, 

William Ehmsen, og Jørgen Dedenroth. Deltagere - Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

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

 

3. Godkendelse af forrige referat 
Godkendt.  
 
 
4. Økonomi  
Jens Albagaard og Nils-Ola Nilsson gav en status omkring pågående tiltag vedrørende forbundets økonomi.  
Især likviditetssituationen og aktuel likviditetsplan bliver diskuteret med henblik på at stabilisere og styrke 
forbundsøkonomien. Der arbejdes videre med likviditetsbudget 2017/2018, og budget 2018 frem mod det næste 
bestyrelsesmøde. Inden dette afholdes to møder i økonomiudvalget.  

 
5. Herre U19 – VM i Canada 2019 
Bestyrelsen behandlede helt overordnet den information der er blevet sendt ud til den nye landsholdsledelsen, 
samt til den nye bruttotrup af spillere der er etableret, vedrørende den egenfinansiering der vil kræves i 
forbindelse med næste herre U19-VM, som skal afvikles i Canada i maj 2019.  

Beslutning: Økonomiudvalget får til opgave at sammen med vedrørte i sekretariatet arbejde videre på et par 
skarpe udkast/scenarier til økonomisk løsning, alt til gavn for alle parter, både spillere, forbund og eventuelle 
medfinansierende medlemsforeninger som står bag spillerne.  

 
6. Turneringsgebyrer sæson 2017-2018 
Turneringsudvalget har på baggrund af deres behandling indstillet til bestyrelsen at Hvidovres anmodning om at 
få halvdelen af deres kontingent retur med tilbagevirkende kraft for sæsonen 14/15 afvises. Bestyrelsen har 
valgt at tiltræde Turneringsudvalgets indstilling med følgende begrundelse:   

Bestyrelsen har i sin afgørelse blandt andet lagt vægt på, at bestyrelsens tidligere afgørelser om reduktion i 
deltagergebyr alle har været konkrete afgørelser baseret på for omhandlede foreningers vedkommende 
konkrete anmodninger med fremadrettet sigte. Derudover har bestyrelsen i sin vurdering lagt vægt, på at de 
foreninger, som har været genstande for disse tidligere afgørelser, alle på tidspunktet for den for den enkelte 
foreninger relevante afgørelse har haft status som potentiel førstegangdeltager i en landsdækkende liga.  

Det er bestyrelsens vurdering, at der alt andet lige kræves en mere robust organisatorisk og økonomisk 
opsætning for en forening at deltage i den landsdækkende liga i forhold til deltagelse i divisioner under Ligaen. 
Det har derfor på tidspunktet for afgørelserne været og er fortsat bestyrelsens overbevisning, at der til sikring af 
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opretholdelse og videre fremme af en landsdækkende liga til fælles gavn og positiv værdi for alle aktører er 
behov for at understøtte førstegangsdeltagende foreninger også på det økonomiske felt.  

Bestyrelsen finder således ikke grundlag for at imødekomme en anmodning om reduktion af deltagergebyr med 
tilbagevirkende kraft fra sæsonen 2014/15 og træffer dermed afgørelse om ikke at imødekomme Hvidovres 
anmodning. 

Bestyrelsen vil fortsat se med velvilje på rabat til hold, som første gang rykker op i den landsdækkende række 
for at hjælpe med dem med at etablere sig. Bestyrelsen noterede sig dog at den ikke vil imødekomme 
elevatorholds eventuelle gentagne ansøgninger. Får et hold tilkendt rabat og måtte det pågældende hold rykke 
ned igen, så skal der gå min. 5 år fra rabatåret, førend de eventuelt kan få rabat igen.  

 
7. Floorballens Udviklingsdag 11. november 2017 
Som planlagt arbejdes der videre på et endeligt dagsprogram vedrørende Floorballens Udviklingsdag, lørdagen 
den 11. november i Fredericia. Floorball Danmarks struktur- og budgetmøde skal også afholdes som del af 
programmet. Ambitionen er fortsat at prøve tiltrække mange deltagere fra hele landet, ud fra et bredt og varieret 
program, som skal tiltale både generalister og specialister med interesse for floorballs udvikling i Danmark. 
Visionsprojektet Bevæg dig for livet Floorball forventes blive en meget central del af udviklingsdagen.  

 
8. Rapport fra møde med Sport Event Danmark  
Sport Event Danmark har opdaget at der er en spændende udvikling i dansk floorball. De har henvendt sig til 
Thorbjørn Ovedal, som rapporterede fra et møde med Sport Event Danmark som han og Nils-Ola deltog i. 
Mødets formål var af meget uformel karaktær, men mere en mulighed for begge parter at lære at kende 
hinanden med henblik på fremtidige eventmuligheder indenfor dansk floorball. Sport Event Danmark er en 
meget betydende samarbejdspartner ved internationale events som skal afvikles i Danmark. De er rigtigt gode i 
alle dele af processen, fra at ”vinde” hjem arrangementer i konkurrence med andre lande og aktører, til selve 
gennemførelsen af events, sammen med proaktive og engagerede kommuner/byer, og 
specialforbund/internationale specialforbund.  
 

9. Floorball Danmarks Skulderklap  
På Jens Albagaards foranledning diskuterede bestyrelsen hvordan Floorball Danmark kan fortsætte og udvikle 
arbejdet med at anerkende de mange flotte frivillige indsatser der bliver lavet i de danske floorballmiljøer, rundt 
om i landet. En videre bearbejdning heromkring vil ske internt i forbundet som det næste skridt.  

 
10. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Dommerudvalget: Udvalget vil arbejde videre på at finde mere fleksible deltagerpriser på de forskellige 
dommerkurser som er udviklede under det seneste året. Udvalget vil kunne tiltrække mange flere personer til at 
gennemgå dommerkurser, som vil gavne kvaliteten både på bredden men også hele vejen op på Liganiveau.  
 
 
11. Meddelelser i øvrigt 
Træningsturneringen under samarbejdskonstellationen ”6 nations Floorball Challenge” i Slovakiet nærmer sig 
for damelandsholdet, som optakt til VM, netop i Slovakiet i december. Træningsturneringen afvikles som 
planlagt mellem den 3.-5. november. Et udviklingsseminar med coaching som hovedtema kommer også at 
afvikles i forbindelse med arrangementet. I samarbejdet indgår de nationale floorballforbundene fra Danmark, 
Norge, Letland, Slovakiet, Polen og Norge.  
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Thorbjørn Ovedal og Helle Sejrup deltager fra bestyrelsen ved Danmarks Idrætsforbunds budgetmøde den 6.-7. 
oktober.  
 

12. Lukket dagsorden 
- Orientering om eventuelle personsager.  

 
 
13. Eventuelt  
Næste bestyrelsesmøde kommer at gennemføres torsdag den 12. oktober, i stedet for som planlagt tidligere, 
den 5. oktober.  

 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent   

 


