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1. INDLEDNING 
 
Forretningsordenen har til formål at sikre en hensigtsmæssig og konstruktiv udførelse af arbejdet i 

bestyrelsen for Floorball Danmark. Bestyrelsen følger de til enhver tid gældende love for FD.  

Jf. §9 stk. 3 varetager bestyrelsen det politiske ansvar for unionen og skal sikre en fremadrettet strategi 

for sekretariatets arbejde. Det udførende arbejde ligger hos sekretariatet. 

Forretningsordenen er underlagt vedtægterne – ikke omvendt. Bestyrelsesmedlemmerne har derfor 

ingen beføjelser der ikke stemmer overens med vedtægterne1. 

Denne forretningsorden er indarbejdet efter Danmarks Idrætsforbunds (DIF) bestemmelser for god 

organisationsledelse jf. DIF’s love §6, stk. 1, nr. 12. 

Forretningsordenen er en fælles aftale bestyrelsesmedlemmerne godkender på førstkommende 

bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen vælges af unionens repræsentantskab og består af en formand, næstformand, 

økonomiansvarlig og fem menige medlemmer. Bestyrelsen definerer selv medlemmernes 

arbejdsområder, herunder ansvar for udvalg under bestyrelsen. 

 

2. BESTYRELSESMØDER 
 
Dato for bestyrelsesmøder fastsættes normalt én gang årligt for den kommende sæson, og fastsættes 

derfor med minimum 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig indkaldelse, kan nævnte varsel 

forkortes efter formandens bestemmelse. 

Der afholdes 10 bestyrelsesmøder årligt og sædvanligt første onsdag kl. 20:00 i måneden. Der afholdes 

umiddelbart ikke møder i juni og juli grundet ferie. 

Bestyrelsesmøder afholdes endvidere, når formanden finder, der er behov herfor, eller når over 

halvdelen af medlemmerne over for formanden fremsætter ønske herom. 

Færdig dagsorden ligger klar senest fem dage før mødet. Direktøren kan, hvis det vurderes nødvendigt 

indkalde formand og næstformand til et formøde. 

Dagsordenen indeholder normalt følgende punkter i rækkefølge: 

1. Beslutningssager 

2. Økonomi 

3. Almindelige drøftelser 

4. eventuelt 

 
1 http://floorball.dk/wp-content/uploads/2018/06/Love-Floorball-Danmark-2018-19-26.-maj-2018.pdf 
2 http://www.dif.dk/da/om_dif/love 
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5. Orientering 

 
Bestyrelsen kan under særlige forhold beslutte at afholde hele eller dele af et bestyrelsesmøde som 

lukket. I sådanne tilfælde påføres dette referatet, således at det tydeligt fremgår at der er tale om et 

lukket punkt. Det skal af dagsorden fremgå, at et punkt behandles som et lukket punkt. 

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Formanden og/eller bestyrelsen kan 

beslutte at give andre medlemmer af sekretariatet eller særlige gæster adgang til at deltage i 

bestyrelsesmøderne – uden stemmeret. 

De valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. 

 

3. BESLUTNINGER 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller 

næstformanden, deltager i beslutningen. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved afstemning med simpel stemmeflerhed, hvor alle medlemmer 

har lige stemmeret. Ved stemmelighed er formandens, under dennes fravær næstformandens, stemme 

afgørende. 

Beslutninger kan træffes ved fysiske møder, møder afholdt over tele- eller videokonference samt 

skriftligt via brev, fax eller e-mail.  

Der kan ikke træffes beslutninger vedr. forhold i sekretariatet uden direktøren har haft mulighed for at 

kommentere forholdet. 

Hvis et medlem ikke er enig i de trufne beslutninger, kan det føres til referat, i så fald at medlemmet 

ønsker det. 

En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle 

medlemmer. 
 

 

4. KOMMUNIKATION 
 
Der udarbejdes et beslutningsreferat umiddelbart efter bestyrelsesmødets afholdelse, der senest skal 

være godkendt og publiceret på unionens hjemmeside syv dage efter afholdelse. Lukkede 

punkter er ikke offentlige og markeres derfor kun med overskrift samt at de er lukkede. 

Referat af lukkede punkter kan fremvises på anmodning fra revisor eller andre af bestyrelsen godkendte 

personer. Anmodninger fra repræsentantskabet skal i videst muligt omfang tilgodeses. Bestyrelsen sikrer 

herved åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor beslutninger løbende kommunikeres til 

unionens medlemmer. 

Ved skriftlige beslutninger fremsender formanden eller et andet bestyrelsesmedlem en fyldig skriftlig 

beskrivelse af sagen, hvorpå der kan træffes en kvalificeret beslutning uden yderligere gennemgang. Er 
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dette ikke tilfældet må beslutningen vente til et bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer kommer 

herefter med en enkelt tilkendegivelse i sagen, hvorefter formanden opsummerer udfaldet. 

 

Fremkommer der under behandlingen nye og tungtvejende argumenter, hvilket formanden træffer 

beslutning om, må beslutningen vente til et bestyrelsesmøde. 

Skriftlige beslutninger mellem bestyrelsesmøder påføres referatet ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

4.1. PRESSEHÅNDTERING 

 
Al kommunikation vedrørende presse, og lignende skal henvises til formand eller direktør, med mindre 

en anden person er valgt. Formanden og direktøren er forpligtet til hurtig orientering af hinanden og 

resten af bestyrelsen. 

Pressehåndtering skal som udgangspunkt altid varetages af formanden i samarbejde med direktøren. 

Formanden kan til enhver tid søge rådgivning hos Danmarks Idrætsforbund (DIF). 

Der skal efter enhver større konflikt redegøres for forløbet til bestyrelsen og direktøren. Indkaldelse af 

hastemøder med særlig karakter anbefales før, under og efter en særlig hændelse. 

 

5. OPGAVER 
 
Bestyrelsen skal mindst én gang årligt 

 
• Gennemgå forretningsordenen for bestyrelsen og udvalg under denne 

 
• Gennemgå unionens visioner, strategier og politikker 

 
• Udarbejde et retvisende budget for det kommende regnskabsår 

 
• Gennemgå bemyndigelser og retningslinjer for sekretariatet og direktøren 

 
• Gennemgå kommissorium for alle udvalg 

 

Bestyrelsen tilser herved at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og 

politikker. 

Bestyrelsen sikrer at unionen er til stede på Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskabsmøder og 

andre relevante møder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette. Bestyrelsen sikrer, at 

forbundet overholder alle bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love3 

for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed. 

 

Det forventes at samtlige bestyrelsesmedlemmer prioriterer deltagelse ved nationale møder, herunder 

repræsentantskabsmøde, struktur- og budgetmøde, DM-finaler og pokalfinale. Deltagelse og eventuelt 

officiel repræsentation skal koordineres med sekretariatet. 

 
3 http://www.dif.dk/da/om_dif/love 
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Det forventes at bestyrelse og dertil hørende udvalgsformænd inden for senest 2 hverdage svarer 

henvendelse fra sekretariatet. Ved ferier skal sekretariatet meddeles hvem der er stedfortræder. 

 

6. Bestyrelsens roller 
 
6.1. Formanden 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.  

Formandens opgaver og ansvar: 

 

• Sikre, at dagsordenen for bestyrelsesmøderne indeholder relevante emner med tilstrækkeligt 

bilagsmateriale 

• Sikre, at bestyrelsen har et tilstrækkeligt informationsniveau til at træffe kvalificerede 

beslutninger 

• Sikre, at bestyrelsen arbejder effektivt 

 
• Skabe de bedst mulige individuelle og fælles arbejdsbetingelser for bestyrelsens medlemmer 

 
• Fremme gode og konstruktive samarbejdsrelationer mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes 

og mellem medlemmerne af bestyrelsen og sekretariatet 

• Fremme effektiv kommunikation mellem bestyrelse og sekretariat og medlemmerne af disse 

 
Formanden repræsenterer unionen og bestyrelsen udadtil. 

6.2 Næstformanden 

Næstformanden skal kunne varetage formandens opgaver og ansvar i formandens fravær og effektivt 

og kvalificeret diskutere sager med formanden. 

Derudover afholder næstformanden MUS-samtale med direktøren.  

 

6.3 økonomiansvarlig 

Den politiske økonomiansvarlige har til opgave på bestyrelsens vegne, at 

 

• følge unionens økonomi herunder bl.a. anbringelse og forvaltning af unionens midler og 

anvendelse af disse 

• sikre, at unionen følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- 

og revisionsinstruks 

 

6.4 Bestyrelsesmedlemmer 

 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer forventes at varetage en formandspost i et af Floorball Danmarks 

udvalg, samt opfordres til at være medlem af et andet udvalg. 

 

6.5 Suppleanter 

 
Bidrage til Floorball Danmarks bestyrelse, samt være klar til at træde ind i FD bestyrelse såfremt et medlem 
trækker sig. 
 
Det forventes at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. 
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6.6 Diversitet 

 
Det er for bestyrelsen vigtigt med diversitet i foreningen, hvorfor bestyrelsen arbejder mod at sikre, at 

der som minimum er 30% af hvert køn i bestyrelsen og de udvalg, der er nedsat af Floorball Danmark.  

 

7. SEKRETARIAT 
 
Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift af unionen. Direktøren kan med 

bestyrelsens godkendelse ansætte yderligere medarbejdere i sekretariatet til at hjælpe med driften. 

Bestyrelsen udarbejder bemyndigelser, funktionsbeskrivelser og retningslinjer, inden for hvilket 

sekretariatet og specielt direktøren, kan disponere. Retningslinjerne skal også indeholde en klar 

definition af opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen og sekretariatet. Ved godkendelse af denne 

forretningsorden samtykker bestyrelsesmedlemmerne i retningslinjerne. Alle retningslinjer skal ligge 

tilgængelige for samtlige bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens daglige virksomhed og påser, at den udføres forsvarligt og i 

overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. Direktøren står for den daglige personaleledelse. 

Bestyrelsen udpeger ligeså en kontaktperson, som de ansatte kan benytte fortroligt og under 

tavshedspligt, såfremt de måtte have udfordringer i jobbet, som ikke ønskes delt med direktøren eller 

formanden. Hvis ingen anden er udpeget, forventes det at næstformanden varetager denne opgave. 

Ved hvert bestyrelsesmøde påhviler det direktøren at give en orientering: 

 
• om forbundets drift i den forløbne periode 

 
• om væsentlige ændringer i forhold til foreliggende budget 

 
• om væsentlige ændringer i personalet 

 

Direktøren har til opgave at administrere unionens økonomi og har til opgave at koordinere den daglige 

administration med sekretariatet. Ved beslutninger vedrørende ændringer i budgettet skal disse 

forelægges økonomiudvalget og den økonomiansvarlige.  

 

8. ØKONOMI 
 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for unionens økonomiske forvaltning, herunder budgetter og 

regnskaber, som godkendes af bestyrelsen. 

Den politiske økonomiansvarlige har til opgave på bestyrelsens vegne, at 

 

• følge unionens økonomi herunder bl.a. anbringelse og forvaltning af unionens midler og 

anvendelse af disse 

• sikre, at unionen følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- 
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og revisionsinstruks4

Unionens overordnede budget og regnskab er offentlige og tilgængelige på unionens hjemmeside. 
Derudover sendes kvartalsrapporter til klubberne.  

 
Regnskabs- og budgetmateriale kan udleveres i kopier til offentlige myndigheder, Danmarks 

Idrætsforbund og andre af bestyrelsen godkendte personer eller organisationer. Anmodninger fra 

repræsentantskabet skal i vides muligt omfang tilgodeses. 

Bestyrelsen sikrer med ovenstående åbenhed og gennemskuelighed omkring unionens økonomi. 
 

 

9. GODTGØRELSER 
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne I Floorball Danmarks bestyrelse modtager godtgørelse for sit arbejde. 

Ved deltagelse i arrangementer som repræsentant for floorball Danmark udbetales kørselsgodtgørelse efter 

statens takster og regler, samt dækning af relevante og rimelige mødeudgifter i henhold til udgiftsbilag.  

 

10. HABILITET OG ETIK 
 
Bestyrelsesmedlemmer og direktøren skal ved nyvalg/nyansættelse meddele, hvilke øvrige bestyrelser 

den pågældende er medlem af samt andre forhold, der kan medføre inhabilitet i forbindelse med den 

enkeltes virke i bestyrelsen. Den samme person må ikke bestride en bestyrelsespost i Floorball 

Danmark eller en af medlemsforeninger og være ansat som medarbejder i unionen.  Yderligere må 

nærmeste pårørende ej heller ikke være ansat i sekretariatet eller valgt til Floorball Danmarks 

bestyrelse. 

Hvis der i et bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke 

medlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende. 

 

10.1. MATCHFIXING OG BETTING 

 
Matchfixing er ulovligt og accepteres ikke indenfor Floorball Danmark. Ved overtrædelse eller mistanke 

om overtrædelse af reglerne om matchfixing kontaktes DIF juridiske afdeling straks for videre 

undersøgelse, behandling og fastsættelse af sanktioner i henhold til matchfixingregulativet. Personer 

under mistanke suspenderes automatisk fra alle aktiviteter i Floorball Danmark indtil videre. 

 

10.2 Gaver 
 

Bestyrelsesmedlemmer i Floorball Danmark må ikke modtage gaver for deltagelse i Floorball Danmarks 

arrangementer, møder, stævner e.l. Hvis det ikke afslås at modtage gaven, afleveres denne til 

sekretariatet, så den kan bruges til quizzer, konkurrencer eller lignende. 

 

10.3 opførsel 
Det forventes af alle bestyrelsesmedlemmer i Floorball Danmark, at man optræder med værdighed både 

når man officielt repræsenterer floorball Danmark, men også når man optræder i andre sammenhænge.  

 
4 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1673 
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10.4 Repræsentation 

 
Når man repræsenterer Floorball Danmark, er det muligt at få dækket rimelige og relevante udgifter i 

henhold til udgiftsbilag påført mødedeltager og møde formål.  

Floorball Danmark dækker ikke som udgangspunkt udgifter til alkohol.  

 

Ved repræsentation til finaler skal bestyrelsen fremstå præsentabelt.  

 

11. TAVSHEDSPLIGT 
 
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af 

medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til offentlighed. 

Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til formanden tilbagelevere alt fortroligt materiale han 

måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. Der er en forventning om at det 

fratrædende bestyrelsesmedlems tavshedspligt er gældende efter samarbejdets ophør. 

 

12. GODKENDELSE 
 
Nærværende forretningsorden kan ændres af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt 

samtlige bestyrelsesmedlemmer, men først med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde efter det 

møde, hvor ændringen er behandlet. 
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