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Bestyrelsesmøde 4. september via Skype kl. 19.00
Tilstede: Carsten Nymand Provstgaard, Ronni Rix Back, Esben Staun Larsen, Finn Lystrup, Per Stærk
Larsen, Adam Kristoffersen og Lasse Ravn.
Afbud: Jacob Bjørnsholm, Stinne Jørgensen og Kasper Bangkop.

1. Valg af ordstyrer og referent
Carsten Nymand Provstgaard valgt som ordstyrer og Per Stærk Larsen som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med den ændring at punkt 5 og punkt 6 udgår.
3. Godkendelse af forrige referat
Godkendt.
4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail
Bestyrelsen har besluttet ansættelse af ny U19 landstræner pr mail. Der udarbejdes kontrakt og
sekretariatet gennemfører planlægningsmøder og melder ud omkring ansættelsen.
5. Dommerkurser, Diskussion
Udgår fra dagsordenen.
6. Turneringer uden om FD/BDFL-regi, Diskussion
Udgår fra dagsordenen.
7. GDPR, orientering
Først proces igen når Kristine er retur fra barsel.
8. Økonomi
Det kører fortsat i tråd med turn around plan mv. og vi holder fortsat budget. I kommende tid
indledes budget 2020 processen så materialet er klar til udsendelse senest 14 dage før struktur og
budgetmøde 2019, og processen køres med Økonomiansvarlig, IKC og sekretariatsleder, og hvis
muligt ligeledes indledende budget. 2021 overvejelser. Debitormassen er på 6-7 stk. pt. og ingen
alvorlige imellem, så styr på butikken.
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9. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg
Nyt fra Dommerudvalget
22 deltagere til dommerseminar i kommende weekend hvilket er et rekordstort antal deltagere!
Udvalgsmedlem desværre stoppet, og der skal findes et nyt udvalgsmedlem som kan være inde
over området omkring regelfortolkning - nye emner i kikkerten.
DU arbejder på at få klubberne til at udarbejde plan for deres dommerforpligtelser.
Dommervært til VM kval udpeget: Kenn Poulsen.
DU overvejer arrangement for lokale dommere ifm. VM kval.
Onkelordning/Mentorordning på programmet på ligadommerseminar lørdag.
Nyt fra Udviklings- og Breddeudvalget
Bevægelsestræning i fokus i UBU. Trænere og tovholdere til at udarbejde materiale hertil, er i
proces.
U11 stævner i proces, herunder dommere til disse.
Powerchairfloorball i proces ift. evt. samarbejde med Floorball Danmark, der foreligger konkret
indbydelse til samarbejde som UBU forholder sig til.
Landsstævnet på bestyrelsesseminar til oktober. Henvendelse fra landsstævnearrangør
videresendes til UBU og der svares at der ikke ændres i nuværende format ift. deltagelse af evt.
internationale hold, før det har været drøftet på bestyrelsesseminar til oktober.
Nyt fra Turneringsudvalget
Ny turnerings struktur er i fuld proces, og der overvejes allerede nu ift. struktur for 2020 og 2021,
og forventes opstart af ligaudvalgsmøder i september og oktober måned.
Krav til LUX-lysforhold skal indgå i nyt TR, for nuværende dispenseres der for reglerne ift. dette
grundet konkret problemstilling med lysforhold i floorballklub.
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Nyt fra Eliteudvalget
Landsholdsområdet: proces kører pt. ift. U19 kvindelandsholdet med nyt trænerteam og deres
samlingsplaner mv.
Ny regionsholdsansvarlig: Peter Hjermind, som har udarbejdet super oplæg og trænere er på plads.
Nyt omkring 6 nations, og seminar I forbindelse hermed hvor Floorball Danmark sender deltagere
til dette.
Nyt omkring IFF projekt ”Road to hell”, hvor Floorball Danmark har udpeget 3 deltagere her til.
2 nations, starten af november i Frederikshavn i indledende proces ift. Arena Nord, Norge og IFF
dommere mv.
Udstyrsaftale ved at blive implementeret og indfaset ift. Eliteområdet.

10. Nyt fra Sekretariatet
Fokus på at få det nye team herunder praktikanter til at fungere, og alt vel der.
Meget positivt med praktikanter, noget vi helt sikkert skal overveje som fast løsning, idet det giver
praktikanter konkrete projekter til deres cv og Floorball Danmark kan få tidsbegrænsede opgaver,
analyser og projekter løftet.
VM Kval
En række ting godt i proces og afklaret, herunder: logo, program, transport, frivillige, hoteller, 1st
letter, ny roadtrip i planlægningsfasen ift. Gøteborg, stena line, kommune, frederik, arena nord,
Scandic og dream team.

Bevæg Dig For livet
Stort fokus og indsats ift. at få udarbejdet projektplan gældende fra nu og frem til projektets
foreløbige afslutning ved udgangen af 2020.
Udstyr
Udstyrsaftale fyldt en del, ift. know how og implementering på alle områder, men i fuld proces.
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Mange leverancer i pipeline pt, herunder nyt Organisationsoplæg, Sponsoroplæg, budget 2020, VM
kval proces, implementering af ny udstyrsaftale, skolernes floorballdag mv, så pænt travlt på alle
borde i sekretariatet.

11. Meddelelser i øvrigt
En del nye hold tilmeldt ny mellembaneturnering, turneringsindtægt på 23.000,-.
Orienteret om Road to hell projektet fra IFF.
DIF Politiske program, orientering herom.
12. Lukket dagsorden
Bestyrelsessager til orientering.
13. Eventuelt
Drøftelse ift. suppleanter der er villige til at indtræde i bestyrelsen.
Book overnatning ift. bestyrelsesseminar via PSL.
Umiddelbart sløjfes bestyrelsesmøde i oktober grundet seminar.
Drøftelse ift. kørselstakster for udviklere, instruktører, frivillige mv. på de forskellige områder,
oplæg udarbejdes af Lasse.
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