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Sted: 10. juni 2021 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede: Steen Houman, Jacob Bjørnsholm, Ronni Rix Back, Carina Becker, Stinne Jørgensen, Esben Staun Larsen, 

Claus Gormsen, Heidi Printzen, Carsten Provstgaard og Lasse Ravn 

Afbud: Allan Walther 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Steen Houman valgt til ordstyrer på de første 4 punkter. Jacob Bjørnsholm tog over på 4 punkt. Carsten valgt som 

referent.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

 

Forrige referatet eftersendes til bestyrelsen. 

 

4. Præsentationsrunde 

a. Indstilling: Hver enkelt præsenterer sig selv og hvad den enkelte gerne vil bidrage specielt med og 

hvad man ser frem mod det kommende år. 

Hver kandidat præsenterede sig selv. 

 

5. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Bestyrelsen har besluttet at ændre titlen på den øverste ledelse af forbundet fra sekretariatschef til direktør 

 

6. Økonomi  

a. Status på økonomi 

Carsten præsenterede økonomien pr. 1/6.  

Vi har nogle afvigelser på kontingentet, grundet faldende medlemstal. Derudover mangler indtægten fra landsstævnet 

også som er aflyst grundet covid-19. 

Der sparet en del på udgifter til dommerkørsler, som til gengæld er blevet brugt på løn til Carl-Emil, der har arbejdet 

30 timer om ugen, i stedet for de 15-20 timer han er ansat til.  

Vi er godt med på mange dele, og vi holder budgettet indtil nu. Der laves opfølgning på debitormassen.  

Der kalkuleres med et overskud på ca. 50.000 kr. for året. Dog kan det ende med et underskud, hvilket skal ses i det 

lys, at der er investeret 500-600.000 kr. i udendørsbaner, der afskrives over de næste 5 år. 

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.  
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7. Opfølgning årsmøde 

a. Indstilling: At bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning 

Referatet er færdigt og mangler den sidste underskrift fra dirigenten og sendes ud til alle klubber hurtigst muligt.  

Bestyrelsen tager årsmødet til efterretning. 

 

8. Strategi 2025 

Næste vigtige skridt er en udvalgsdag, hvor udvalgene skal komme med 3-5 indsatser der skal understøtte 

forbundets mål. Indsatser skal præsenteres for bestyrelsen og godkendes.  

a. Indstilling: At Jacob Bjørnsholm, Steen Houman sammen med evt en mere planlægger udvalgsdag. 

Beslutning: Jacob Bjørnsholm, Steen Houman og Heidi Printzen får teten på at planlægge en udvalgsdag i efteråret 

2021.  

 

9. Bestyrelsens forretningsorden. 

a. Bedes læst inden og eventuelle overvejelser tages på mødet. 

Indstilling: At forretningsorden godkendes  

Små justeringer tilføjet og den vedtaget forretningsorden kan ses her: 

http://floorball.dk/wp-content/uploads/2021/06/Forretningsorden-2021.pdf  

10. Nedsættelse af udvalg og fordeling af evt. ansvarsområder 

a. Godkendelse af formand for de enkelte udvalg, samt udvalgsmedlemmerne. 

Beslutning: Følgende formænd er godkendt til udvalgene.  

Formand for eliteudvalget: Stinne Jørgensen 

Formand for dommerudvalget: Claus Gormsen 

Formand for Udviklings og breddeudvalget: Ronni Rix Back 

Formand for Turneringsudvalget: Carina Becker 

Udvalgsmedlemmer af udvalgene er ligeledes godkendt. Dog træder Jacob Bjørnsholm ud de udvalg han var medlem 

af.  

Bestyrelse og udvalg kan ses her: https://floorball.dk/forbund/politisk-organisation/  

Til orientering til udvalgsformænd vil Steen eller Jacob sende en mail til udvalgsmedlemmer, om velkommen til 

Floorball Danmark og hvad det vil sige at være et udvalgsmedlem i et af Floorball Danmarks udvalg. 

 

 

http://floorball.dk/wp-content/uploads/2021/06/Forretningsorden-2021.pdf
https://floorball.dk/forbund/politisk-organisation/
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11. Præsentation af skema for udvalgene, samt præcisering af "hjemmeopgave" 

a. Bedes læst inden (bilag 1) 

Indstilling: at bestyrelsen taget opgaven til efterretning 

Udvalgsskemaet blev præsenteret, der følger den strategiskabelon som DIF anvender i deres strategi med 

specialforbundene.  

Hvert udvalg skal under udvalgsdagen præsentere skabelonen foran bestyrelsen og andre udvalgsmedlemmer.  

 

12. Sociale medier - bestyrelsesmedlemmers ageren 

a. Indstilling. At bestyrelsen drøfter emnet 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.  

 

13. Månedlige indlæg på hjemmeside 

a. Indstilling. At bestyrelsen drøfter emnet 

Indstilling godkendt. 

 

14. Hall of fame: 

a. Indstilling: At bestyrelsen gør klar til at få nedsat første udvalg 

Indstilling godkendt. Steen Houman har teten.  

 

15. Direktørens retningslinjer  

a. Bedes læst inden  

Indstilling: At retningslinjerne godkendes 

Indstilling godkendt 

 

16. Årsplan 

Indstilling: At bestyrelsen forholder sig til bilaget 

Årsplanen blev gennemgået, drøftet og besluttet og kan ses i bilag 2 

 

 

17. Kort orientering fra udvalgene  

a. Turneringsudvalget 
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Der fortsat en udfordring med herreliga vest og TU har været i dialog med Frederikshavn og Aalborg Flyers ift. evt. 

samarbejde om et ligahold, således at ligaen i vest i 6. Carsten har været i dialog med de øvrige hold og afventer status 

på hvordan sæsonen i vest ser ud i 2021/2022.  

Ligaudvalgsmøde har været afholdt og det er besluttet at der skal spilles flere kampe for den kommende sæson. 

Derudover skal ligaholdene fremover afholdene 3 årlige møder, hvor et er fysisk og to er virtuelt.  

Der kører et arbejde med at få fuldt op på tilmeldinger til sæsonen 2021/2022, da der er et stor fald i antal 

tilmeldinger. IKC følger op i samarbejde med Carsten.   

Der kigges derover om muligheden for 3. divisions vest at kunne deltage i hverdagsfloorball og at der i august vil være 

mulighed for 3. divisions vest hold at tilmelde sig i august. 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

Der er møde i arbejdsgruppen efter årsmødet. Der skal blandt andet diskuteres at ændre årgange til U8, U10, U12, 

U14, U16 og U19 

Bestyrelsen bakker op om UBU forslag om at det sportslige match skal tilgodeses, ved at U10 hold kan møde U12 hold, 

såfremt det er på grund af det sportslige match. 

c. Dommerudvalget 

Der er sat fokus på kvinder, der gerne vil være dommere. Der er i gang med planlægningen af dommerseminar i 

august, og der kigges på de regelændringer der skal implementeres fra sæson 2022/2023.  

Der er sat en proces i gang med at få skrevet procedure og arbejdsbeskrivelser ned, således at der er dokumentation 

på det der bliver lavet i dommerudvalget. 

Samt kigges der på hvilke driftsopgaver der pt. ligger i dommerudvalget som kan løftes af enten Kim eller IKC.  

d. Eliteudvalget 

Sidse Stausholm og Martin Starcke er indtrådt i eliteudvalget.  

XPS er kommet i gang og er i gang med at blive implementeret på alle landshold, startende med U19 herre.  

U19 herre VM i Brno er der go/no go dato for holdene d. 18. juni. Der er mange ting at tage højde for, med test, risiko 

for isolation, som har betydet en højere egenbetaling for spillerne. Det er værd at undersøge om spillerens egen 

forsikring dækker ved evt. positiv test i Tjekkiet.  

 

18. Nyt fra sekretariatet 

Der køres pt. mus-samtaler med alle medarbejdere.  

Sekretariatet er i gang med forberedelser til at gå på ferie efter en lang sæson.  

 

19. Lukket dagsorden  
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Årsmøde DIF: 

 

 

20. Eventuelt 

Der var som opfølgning på årsmødet, en diskussion om piratligaer uden for Floorball Danmark. Floorball Danmark har, 

mod tidligere, produkter målrettet de hold/klubber der deltager i ligaer uden for Floorball Danmark. Opsummeringen 

på diskussionen blev at sekretariatet følger problemstillingen tæt og inddrager udvalgene når tid er. 

Der skal ses på prisuddelinger og evalueres af det og sekretariatet laver en indstilling til bestyrelsen om de 

fremadrettet prisuddeling.  
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Bilag 1: 

 

Strategi 2022-2025: [indsæt udvalgets navn] 
 

Kommissorium - (Kvalitativ beskrivelse) 

Her beskriver I jeres kommissorium for udvalget. Det er kerneopgaven og visionen af jeres udvalg. (beskrivelsen fylder maksimalt 10 linjer) 

 

 

 

 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategi for udvalget. Det er kernen og hovedessensen fra jeres kommissorium.  

 (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

 

 

 

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 

Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med strategien. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 

operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 

Resultatmål 1    

Resultatmål 2    

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find 

Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg ”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale 

menu) 😊 
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Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 

indsatser/aktiviteter/handlinger vil i sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 20 

linjer) 

 

 

 

 

 

 

Procesmål (Kvantitative) 

Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som i arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er er 

en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 

Procesmål 1    

Procesmål 2    

Procesmål 3    

Procesmål 4    

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 

Procesmål 1    

Procesmål 2    

Procesmål 3    

Procesmål 4    

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  
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Spor budget 

Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  

Hovedposter i strategien Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 

 

0 

 

0 

 0 

 

0 0 

 0 0 0 

Total allokering af økonomi til 

strategien årligt. 

0 0 0 

    

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge 

”opdater felt” 
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Bilag 2 

Årsplan  

1.møde efter 

årsmøde (juni)  

Præsentation af hele bestyrelsen  

Forretningsorden gennemgås årligt (Formand og Direktør)  

2.møde (aug)  I formandsår Good governance   

Indbydelse til seminar med udvalg  

Udvalgsmøde  En dag med alle fra udvalg, bestyrelsen bestemmer indhold, men skal indeholde hvilke 

indsatser vil udvalg have for at understøtte FD strategi  

3.møde (sep)  Bestyrelse skal godkende indsatser fra udvalg  

Indbydelse til Club 150 hvad skal på dagsorden  

Indbyde til seminar i forbindelse med six nations  

4.møde (ok)   Drøftelse af vedtægtsændringer. 

5.møde (nov)  Forberede 1000 spørgsmål  

6.møde (jan)   Drøftelse af ændringer til eventuelle spilleregler og turneringsreglementet.  

Seminar bestyrelse  Med input fra 1.000 spørgsmål  

7.møde (feb)   Drøftelse af vedtægtsændringer. 

8.møde (mar)  Arbejdsgruppe nedsættes til at se på turneringsreglement og love sammen med sekretariat  

9.møde (apr)  Opfølgning på indsatser fra udvalg  

10.møde (maj)  Forberede årsmøde  

 

 


