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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 16. marts 2022 kl. 19.30 på Teams 

Tilstede: Steen Houman, Carina Becker, Jacob Bjørnsholm, Claus Gormsen, Torben Sørensen og Carsten 

Provstgaard 

Afbud: Heidi Printzen, Allan Walther og Stig Thorsteinsson  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob valgt som ordstyrer og Carsten som referent.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 8 ændres til en åben drøftelse og sættes på som beslutningspunkt efter årsmødet.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt – Steen og Jacob følger op ift. bekymring af IKC-håndtering af Floorball Danmarks økonomi med 

Floorball Danmarks kontaktperson i DIFs bestyrelse  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Beslutning om fuld støtte om IFF og DIF-sanktioner ift. Rusland.    

5. Årshjul punkter der skal behandles i denne måned 

a. Forberede årsmøde 

Årsmødet afholdes d. 21. maj i Kolding. Der skal varsle inden d. 19. marts.   

Eventuelle ændringer til Floorball Danmarks love og turneringsreglementet skal forberedes.  

6. Godkendelse af regnskab 2021 

a. Gennemgang af regnskab 2021 og protokollat 

Carsten gennemgik protokollat og regnskabet 2021. Bestyrelsen godkendte regnskabet.  

7. Ekstraordinært strukturmøde 

a. Mødemateriale 

Carsten gennemgik det udsendte materiale. Det aftaltes at Carsten, Carina og Jacob mødes inden for at 

gennem materialet yderligere.  

Bestyrelsen tog gennemgangen af materialet til efterretning.  

8. Arbejdsform i bestyrelsen 
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Bestyrelsen tog en åben drøftelse om arbejdsformen i bestyrelsen og hvordan der arbejdes mest effektiv 

med involvering af hele bestyrelsen. 

9. Hall of Fame 

Bestyrelsen har debatteret de indstillede og arbejder hen mod en beslutning til DM-finalen.  

10. Nyt fra sekretariatet 

Maria Kennedy er gravid og går på barsels 31/8-22. I den forbindelse er Grete Fink, der har været praktikant 

siden 1. februar i Floorball Danmark, blevet tilbudt barselsvikariatet fra 1/9, hvilket hun har takket ja til. I 

perioden fra 1/4-22 til 31/8-22 er Grete ansat i løntilskud.  

Søren Frederiksen er startet 1/3-22 og er kommet godt i gang. 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet 

11. Lukket dagsorden 

 

 

12. Eventuelt 


