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Brøndby, 20. oktober 2017

Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag den 12. oktober 2017 kl
20.00, via Skype
Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Sejrup, Jonas Hviid, William Ehmsen, og Jørgen
Dedenroth. Afbud fra: Jens Albagaard og Luc Bouchara. 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. Turneringsgebyrer sæson 2018-2019
Bestyrelsen diskuterede ud fra den historiske gebyrudvikling i Floorball Danmark under de seneste syv-otte år.
Som grundlag findes også en sammenligning med nogle andre holdidrætter. Bestyrelsen kan se det som
naturligt at ydelser generelt set stiger i tråd med prisindeks, samt kvalitetsudvikling af selve turneringsproduktet
og dens serviceniveau. Til gengæld kan der findes en del hindringer for især mindre og nye foreninger, hvis
gebyrstigninger bliver til en økonomisk udfordring.
Beslutning: Floorball Danmark kommer at holde fast i indeværende sæsons turneringsgebyrer også under
sæson 2018-2019.

5. Økonomi
Grundet to afbud til mødet så blev det kun en hurtig orientering og statusgennemgang vedrørende budget 2018
samt likviditetsbudget fra september 2017 til december 2018. Nyt ekstra bestyrelsesmøde blev planlagt til
mandag den 23. oktober vedrørende det her punkt, der endelige versioner af begge materialer skal ligge klar til
beslutning.
I øvrigt diskuterede bestyrelsen sanktionsmulighederne igen, ud fra de foreninger som ikke betaler deres
udeståender rettidigt. Forbundet skal begynde at bruge de sanktionsmuligheder der nu er ifølge
Turneringsreglementet og loven, hvis der ikke bliver indgået aftaler og løsninger omkring afdragsordninger.

6. Landsstævnet fra 2018 og fremadrettet – kort mundtlig statusrapport
Nils-Ola giver en status der binder sammen Skype mødet fra den 28. september, med repræsentanter fra
Frederikshavn Blackhawks og Benløse FC, og de efterfølgende tilbagemeldingerne fra de begge foreningerne
vedrørende deres muligheder og ønsker omkring afvikling af Landsstævnet fremadrettet. Det handler om at
finde fornuftige løsninger på både kort og lang bane, nu når Landsstævnet har vokset så meget de sidste par år.
Det er jo positivt i bund og grund, men der skal også findes en bred opbakning til fremtidigt format, geografiske
placeringer, og passende kalender for alle vedrørte parter.
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Jørgen og Jonas, som er bestyrelsens repræsentanter i den her arbejdsgruppen, adderer også nogle vigtige
værdier og spørgsmål vedrørende at det er vigtigt at der også kommer deltagerperspektiv ind i den her proces.
Hvordan ønsker man et fremtidigt Landsstævneformat som deltagende forening? Hvordan får vi arbejdsro i den
her involveringsprocessen, der vi samtidigt sikrer gode Landsstævner på helt kort bane?
Fristen for at byde ind på arrangørskab af Floorball Danmarks DM- arrangementer, inklusive Landsstævnet,
udløber søndag den 15. oktober. Derefter vender Nils-Ola tilbage til bestyrelsen med aktuel status, så at der kan
tages relevante beslutninger i forhold til både afvikling af Landsstævne på kort bane, samt sikring af en bred
fremadrettet involveringsproces vedrørende Landsstævnet i fremtiden.

7. Floorballens Udviklingsdag 11. november i Fredericia
Nils-Ola rapporterer at invitation er sendt ud via formelle kontakter til medlemsforeningerne, og via vores
forskellige naturlige informationskanaler. En reminder bliver sendt ud indenfor få dage. DGI-landsdelene som vi
samarbejder tæt med er også informerede og opfordrede til at sprede mulighederne i deres netværk og kanaler.
Det ser indtil videre meget tyndt ud med tilmeldinger. Fristen er sat til den 1. november.

8. Struktur- og budgetmøde 11. november i Fredericia
Nils-Ola rapporterer at varsel og invitation er sendt ud rettidigt via formelle kontakter til medlemsforeningerne.
En reminder bliver sendt ud indenfor få dage. Tilmeldingsfristen er sat til den 20. oktober af primært
forplejnings- og lokalemæssige årsager. Vi ved godt at medlemsforeninger også kan møde op på dagen.
Også vedrørende det her mødet er det meget tyndt med tilmeldinger lige nu.

9. Kommunikation
Floorball Danmark kommer at initiere #Skulderklappet, som en nem og sjov ting, der kan bruges til at anerkende
de mange flotte frivillige indsatser der bliver lavet i de lokale floorballmiljøer. Forhåbningen er at mange vil følge
efter og begynde bruge hashtagget efterfølgende.

10. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg
Intet nyt til rapportering.

11. Meddelelser i øvrigt
Thorbjørn og Helle deltog i DIF`s budgetmøde den 6.-7. oktober. Der var bland andet et diskussionstema omkring
Good Governance og tidsbegrænsede tillidshverv, som DIF og specialforbundene fik lov at uddybe sig i.
Thorbjørn nævnte at der den 5. oktober været et Skype møde i den nedsatte Pigearbejdsgruppen. Der blev lavet
status på gruppens forskellige opgaver med henblik på hvad der skal prioriteres ved de fysiske møder i
Fredericia og Kolding den 11. november.

12. Lukket dagsorden
- Orientering om eventuelle personsager.

#floorballdk
2

/floorballdk

Floorball Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
info@floorball.dk
www.floorball.dk

Brøndby, 20. oktober 2017

13. Eventuelt
Reminder om ekstra bestyrelsesmøde ifølge punkt 5. Mødet afvikles mandag den 23. oktober kl. 20.00 via Skype.

________________________________________
Nils-Ola Nilsson, referent
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