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Bestyrelsesmøde 7. august  2019 

Sted: 7. august Skype  kl. 19.00 

Tilstede: Esben Staun Larsen, Ronni Rix Back, Carsten Nymand Provstgaard, Adam Kristoffersen, Per Stærk Larsen, 

Jacob Bjørnsholm.  

Afbud: Flemming Jensen, Lasse Ravn, Stinne Jørgensen, Finn Lystrup, Kasper Bangkop.  

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Referent: Per Stærk Larsen. 

Ordstyrer: Carsten Nymand Provstgaard. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

Godkendt. 

 

4. Nyt fra IFF, Orientering ved IFF Board Member Steen Houman 

Der har været afholdt et enkelt IFF møde siden sidst.  

Drøftelser på mødet omkring det skal være tilladt med anvendelse af forskelligt udstyr fra forskellige 

producenter. 6 Nations floorball challenge afvikles i Polen, med invitation netop udsendt, og i forbindelse 

hermed er der et seminar, omkring talentudvikling ”close the gab” i samarbejde med det tjekkiske forbund 

hvor Floorball Danmark også er inviteret med. 

IFF, 2020-2032, ny strategiplan skal udarbejdes, mål ift. denne plan kan sendes til Steen. 

World games i 2021 i Sverige, alene for floorball, og ikke for floorhockey 

Orientering ift. Floorballs muligheder i OL regi. 

 

5. Godkendelse af FD forretningsordens punkt 7 

Godkendt uden rettelser, og tilføjes til samlet forretningsorden som Carsten Provstgaard Nymand er 

tovholder på. 

 

6. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen. 

 

7. VM-Kval Frederikshavn, orientering 

Kort orientering, processen er skudt godt i gang, herunder med et 2 dages planlægningsmøde med Arena 

Nord. Ideer fra bestyrelsen: Skoleklasser skal involveres, ex. som i  Grib Pucken fra Ishokcye VM hvor  Olaf 

Eller var ambassadør, www.gribpucken.dk. Busmulighed fra KBH til VM kval, kan tænkes ind. 

 

http://www.gribpucken.dk/
http://www.gribpucken.dk/
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8. Seminar, efterår 2019 

Mulige emner: Landsstævnet, Pige/Dameområdet, Ungdomsområdet, Værelsesbestilling via PSL. 

 

9. Foreningernes dommerforpligtelser, Diskussion 

Primært øst for Storebælt er der udfordringer, ift. overholdelse af dommerforpligtelser. Hvordan kan der 

sanktioneres ift. dette jf. dommerregulativet. Det foreslås at anmode klubberne om at komme med en plan 

for hvordan de kan løse problemet, samtidig med at der udarbejdes alternativ plan ift. de klubber der 

overpræstere så at sige. Kan der sanktioneres sportsligt ift. disse klubber.  

På landsplan er det ikke et problem med forpligtelserne.  

 

Beslutning:  

De klubber der har mangler/udfordringer skal udarbejde plan med aktionspunkter inden 1. september ift. at 

løse deres problem. Dommerudvalget tager problemstillingen videre til næste møde, efter input fra 

bestyrelsen. 

 

10. Dommerkurser, Diskussion 

Drøftelse ift. justering af pris for dommerkurser, skal det nedsættes. 

En model kunne være billigere/gratis kursus, mod at der efterfølgende dømmes 2-3 kampe for Floorball 

Danmark kvit og frit. Drøftelse ift. om der kommer flere dommere til hvis det gøres gratis. Drøftelse ift. om 

der bør fokusere mere på fastholdelse af nye dommere fremfor rekruttering af nye dommere. Skal der laves 

en dommerkampagne. Skal trin 2 og 3 kurser være efter udvælgelse og evt. her kunne det gøres billigere, og 

er det her det skal gøres mere attraktivt så at sige at komme på kurser så flere erfarne dommere fastholdes 

og udvikles.  

 

Beslutning:  

Dommerudvalget arbejder videre med input fra bestyrelsen og indhenter materiale ift. hvad der gøres i andre 

udvalg. 

 

11. Turneringer uden om FD/BDFL-regi, Diskussion 

Hvordan tilgås foreninger, der levere turneringer udenom Floorball Danmark. Videre forefindes stævner for 

børn og voksne uden om Floorball Danmark. Bestyrelsens holdning er at det at deltage i Floorball Danmark er 

et forpligtende fællesskab, og bestyrelsen er opmærksom på at der forefindes selvorganiserede turneringer 

der underminere og kan risikere at nedbryde det fællesskab der forefindes i Floorball Danmarks klubber, og 

derfor bør der tages dialog med disse foreninger herom. 

 

12. GDPR, orientering 

Kort orientering, og processen sættes yderligere i skub når Kristine er retur fra Barsel i oktober. 

 

13. Økonomi  



 
 

 

Brøndby, 1. november 2019 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

3 

Halvårsrapport udarbejdet og udsendt. 

 

14. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg 

 

Fra Formanden 

a. Fokuspunkter for sæsonen 2019/2020 

Ny proces fra formanden ift. udvalgenes arbejdsområder og målstyring, implementeres i efteråret 

for alle udvalgsområder. 

 

b. Seneste nyt – kort orientering fra formanden. 

 

Nyt fra UBU 

Mange fokuspunkter og indsatser pt som skaleres ned til 5 punkter til orientering. 

5 væsentlige punkter til orientering:  

Landsstævnet, Ungdomsturneringen, Træneruddannelse, nyt motionsstævnekoncept, late bloomers koncept. 

 

Ift. pigeudvikling, er der taget kontakt til tidligere medlemmer ift. at sætte gang i processen igen. 

Cecilie Di Nardo kan hjælpe ift. dette i praktikperioden. 

 

NYT fra TU 

Turneringen ligges der sidste hånd på pt. Spændende ift. den nye herre struktur. Sidste hånd på proces ift. 

20/21 strukturen, op og nedrykning. Ligaudvalg skal iværksættes igen, der skal indkaldes til møde snarest 

efter ferien. 

 

NYT fra DU 

nyt udvalg sammensat, ift. at forsøge at skabe et udvalg uden aktive dommere, ift. at undgå 

interessekonflikter, og det er kommet på plads, og med 2 fra øst og 2 fra vest, samt sekretariatsbistand fra 

Camilla. Ligadommerseminar afvikles i Brøndby med rekord tilmelding med op til 30 deltagere, med regeltest, 

løbetest mv, samt oplæg fra IFF dommere mv. samt socialt arrangement, lørdag d. 7. september. 

Uddannelsesplan udarbejdet i DU. Fortrøstningsfuld ift. at få gang i nye dommere, samt fastholde og udvikle 

eksisterende dommere. Der udpeges dommervært fra DU ift. VM kval. 

Dommerudvalget består af Ole Peltola, Adam Kristoffersen, Ole Blædel samt Per Bach og bistås af Camilla fra 

sekretariatet. 

 

Nyt fra EU: 

Orientering og status fra formand Carsten Nymand Provstgaard i Kasper Bangkops fravær. 

 

15. Nyt fra Sekretariatet  

Orientering vedr. en række processer pt: VM Kval, implementering af ny udstyrsaftale, nyt vedr. Personale,  

Famlysport, Skolernes Floorballdag og BDFL. 
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16. Meddelelser i øvrigt  

Møde ift. fremadrettet politisk program med DIF. 

Drøftelse omkring beskyttelsesbriller, DU har brug for udmelding. 

 

17. Lukket dagsorden  

 

18. Eventuelt 

formanden takkede for god ro og orden. 


