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Referat bestyrelsesmøde d. 1. december kl. 19.30 på Teams 

Tilstede:  

Afbud:  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Steen Houmann valgt som ordstyrer og Carsten som Referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af indberetninger under lukket punkt.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt.  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen 

5. Økonomi 

a. Status på økonomi 

Der løber flere uforudsete omkostninger i forbindelse med herrernes og kvindernes VM. Det skyldes til dels 

corona restriktioner og en snestorm i forbindelse med herrernes afrejse. 

Rapportering er ikke modtaget for november og eftersendes til bestyrelsen med et Rolling forecast for 11+1 

b. DIF nødpulje 

Ansøgningen er behandlet i DIFS ØU og ansøgningen bliver endeligt behandlet i DIFs bestyrelses medio 

december. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

6. Opfølgning på Ungdomsstruktur ved Carina 

Carina opsummerede på arbejdsgruppen arbejde og hvad der er besluttet. Ændringer kan ses her: 

https://floorball.dk/aendringer-i-ungdomsturneringen-saeson-2021-2022/  

Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning. 

7. Opfølgning Struktur- og budgetmøde 

https://floorball.dk/aendringer-i-ungdomsturneringen-saeson-2021-2022/
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Det skal være et fokuspunkt i bestyrelsen, at styrke nærdemokratiet, og få højere medlemsinddragelse på 

Floorball Danmarks repræsentantskabsmøder.  

8. European Championsship Floorball 

Carsten og Steen får mandat til at beslutte på IFF GA. 

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe med opdatering af Floorball Danmarks vedtægter 

Indstilling: Bestyrelsen giver arbejdsgruppen mandat til at komme med det endelige forslag til nye 

vedtægter.  

Arbejdsgruppe nedsat med Steen Houman, Jacob Bjørnsholm og Carsten Provstgaard.  

10. Hall of Fame 

Indstilling Der gøres klar til de tre første nomineringer i forbindelse med Final4 2022 

Indstillingen fra Hall of Fame udvalget er godkendt.  

11. Club 150 / Fit for Future 

Indstilling: Steen og Jacob laver program sammen med Carsten.  

Beslutning: Udkast til programmet for dagen ligger klar på bestyrelsesmødet d. 9. februar 2022. 

12. Årsplan (Bilag A) 

Godkendt: Nedenstående årsplan for bestyrelsen 

1.møde efter 
årsmøde (juni) 

Præsentation af hele bestyrelsen 
I formandsår gennemgås forretningsorden (Formand og direktør) 
I formandsår Good governance gennemgås 
Bestyrelse skal godkende indsatser fra udvalg 
Årsplan gennemgås 

2.møde (aug) indbydelse til seminar med udvalg (næstformand), skal afholdes september/oktober 
Indbyde til seminar i forbindelse med six nations (formand + ELU) 

3.møde (sep) Indbydelse til Club 150 hvad skal på dagsorden arbejdsgruppe nedsættes 
Forberede DIF budgetmøde 
Forberede Struktur- og budgetmøde (opdateringer regler, TU + Admin) 

4.møde (ok) Præsentere forslag til Struktur- og budgetmøde 
Arbejdsgruppe nedsættes for at kigge på FD love sammen med sekretariat 

5.møde (nov) Fysisk møde inden struktur- og budgetmøde som gennemgås 
Forberede 1000 spørgsmål / Fit for future (formand + direktør) 
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6.møde (dec) Forbedrede IFF GA 
Forberede til fællesmøde med DGI 

7.møde (jan) Status på indsatser i forhold til strategi KPI 
Arbejdsgruppe nedsættes til at se på turneringsreglement 

Seminar 
bestyrelse 

Årligt fællesmøde med DGI landsledelse 

8.møde (feb) Forberede klub 150, bestyrelse mødes fysisk dagen inden 
Hvem genopstiller til FD bestyrelse 

9.møde (mar) Forberede årsmøde 
 

10.møde (apr) Opfølgning på indsatser fra udvalg 
Indstilling fra DU om indsatsområder for den kommende sæson.  

11.møde (maj) Gennemgå FD årsmøde 
Gennemgå DIF årsmøde 
Planlægning og evaluering af indsatser FD strategi. 
 

Udvalgsmøde En dag med alle fra udvalg, bestyrelsen bestemmer indhold, men skal indeholde 
hvilke indsatser vil udvalg have for at understøtte FD strategi 

  

 

13. Orientering om Floorball Danmark Events 

a. PokalFinal4 d. 15-16. januar i Frederikshavn 

Der er gang i planlægningen, og drejebøger er i gang med at blive lavet.  

Carsten sender mail til Thomas Brodersen, Carl-Emil og Dommerudvalget.  

b. Superfinalerne på Frederiksberg 

Første møde er afholdt med samarbejdsklubberne.  

Der skal udarbejdes et formålsbeskrivelse af VIP programmet og derefter udarbejdes en liste over 

potentielle VIP partnere.  

Arbejdsgruppe med Heidi og Carsten nedsat for at definere formålet med VIP. 

c. Landsstævne i Herning  

Tilmeldingen er åbnet d. 1. december kl. 15.00 

Der arbejdes med at få udarbejdet drejebøger til landsstævnet i samarbejde med de 3 samarbejdsklubber. 

Derudover er kontrakt sendt til Herning Kommune.  

Dommere til landsstævnet skal tilføjes som et punkt til dommerudvalgsmøde d. 02-12-2021.  

d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 
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Der er godt gang i forberedelser til U19 VM, og logo mv. er i gang med at blive udviklet.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

14. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

Der har været en indberetning på en ligakamp, hvor der sker en dommerfejl. Protesten er dog sket for sent 

ift. TR. 

Ang. dispensationer på U18, bliver dette drøftet i TU og skal beskrives nærmere.  

b. Udviklings -og breddeudvalget 

Jacob Bjørnsholm tager fat i de resterende medlemmer af UBU. 

c. Dommerudvalget 

Dommerpåsætningen har taget mange kræfter og har gjort at dommerudvalget har ligget lidt stille. Der er 

sendt nyhedsbrev ud til dommere og spillere, som bliver godt modtaget.  

Der bliver opstartet et kvindedommerpar.  

d. Eliteudvalget 

i. Kvinde VM Sverige 

Der afholdes VM i Uppsala, og alt er gået efter planen. Kvinderne har spillet sig i kvartfinalen for første gang 

i mange år, og er i top 8. 

ii. Herre VM Finland 

Herrerne drager afsted torsdag morgen d. 2. december. Der har været en del udfordringer. Blandt andet 

om ændret krav om testning kort før tid, samt spillere og holdleder der har været strandet i Aalborg 

grundet snestorm og derfor ikke har mulighed for at møde om torsdag morgen. Det betyder ombookning 

og et økonomisk tab.  

iii. U19 VM 2022 kvinder, ny vært 

Der er et pt. ingen vært for U19 VM 2022, da New Zealand har trukket deres værtskab og Slovakiet ikke har 

haft mulighed for at finde den økonomiske ramme. Værtskabet vil blive drøftet på IFF næste 

iv. World Games 2022 

Hvis herrerne ender i top 5, så skal holdet til World Games, der afvikles i Birmingham USA, i sommeren 

2022. Såfremt de kvalificere sig, skal der hurtigst muligt afholdes møde med holdet.  

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.  
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15. Nyt fra sekretariatet 

Nicolai er kommet godt ind på kontoret og har haft en succesfuld onboarding. Det er få dage der er 

fuldt kontor, grundet VM og uddannelse.  

16. Lukket dagsorden 

a. Omorganisering Floorball Danmarks sekretariat  

b. Indberetning TU.  

 

17. Eventuelt 

 


