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Referat bestyrelsesmøde d. 9. februar 2022 kl. 19.30 på Teams 

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

Provstgaard 

Afbud: Allan Walther 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob Bjørnsholm valgt som ordstyrer og Carsten Provstgaard som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Godkendt.  

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Ingen 

5. Konstituering af bestyrelsen efter nye medlemmers indtræden i FD bestyrelse 

a. Stig Thorsteinsson indstilles som formand for Eliteudvalget 

b. Torben Sørensen indstilles som formand for Udviklings -og breddeudvalget 

Stig Thorsteinsson og Torben Sørensen blev valgt til de indstillede formænd for udvalgene.  

6. Årshjul punkter der skal behandles i denne måned 

a. Hvem genopstiller til FD bestyrelse bilag a 

Følgende er på valg: 

Titel Hvem Valgt i år Siddet i FD bestyrelse 
siden 

Kommentar 

Formand Steen Houman 2020 2020  

Bestyrelsesmedlem Stig 
Thorsteinsson 

2022 2022 Ind suppleret til 
bestyrelsen 2022 

Bestyrelsesmedlem Torben 
Sørensen 

2022 2022 Ind suppleret til 
bestyrelsen 2022 

Bestyrelsesmedlem Heidi Printzen 2021 2021  

 

Hver især vender retur til Carsten om de ønsker genvalg.  
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b. Dato for Klub150 

Datoen bliver placeret i august/september.  

7. Økonomi 

a. Regnskab 2021 

Floorball Danmark kommer ud med et underskud på 7.000 kr. for 2021 inden afbalancering af 

ferieforpligtelse.  

b. Status regnskab 2022 

Der er ikke sendt rapportering for januar 2022. Der er derudover en bekymring om IKC på controlling delen 

kan varetage forbundets interesser, og om der i IKC er den fornødne viden. Steen Houman tager den videre 

politisk i DIF om Floorball Danmarks bekymring.  

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

8. Status strategiproces Floorball Danmark bilag b 

En række udvalg mangler at byde ind på strategien og der ligger derfor et arbejde for udvalgsformændene 

at få sikret at strategien defineres og skrives ned.  

Når hele strategien er defineret, vil den være tilgængelige her: https://floorball.dk/forbund/strategi/   

9. Afvikling af bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen drøftede afviklingen og formen på bestyrelsesmøderne ift. orienteringspunkter og 

strategipunkter.   

10. Opfølgning på fællesmøde med DGI landsledelse 

a. Hvad tager vi med videre  

Det er fint med at der bliver nedsat en politisk styregruppe og at det første skridt i et tættere samarbejd 

med DGI Floorball. Bestyrelsen indstillede Steen Houmand og Heidi Printzen til den politiske styregruppe..  

Bestyrelsen tog derudover opfølgningen til efterretning. 

11. Orientering fra Carsten om samarbejdsaftale mellem FD og Companycation om salg af sponsorater 

jf. bilag c 

a. Herunder drøftelse af hvilke virksomhedstyper FD ikke ønsker at blive associeret med. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

12. Orientering fra Carsten om Fondsansøgninger 

https://floorball.dk/forbund/strategi/
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a. SparNord Fonden ansøgt i forbindelse med U19 VM 2023. 

b. Andre fondsansøgninger i pipeline 

Der er ansøgt 120.000 kr. til en fondsansøgning til SparNord Fonden i forbindelse med et skoleprojekt 

omkring U19 VM i 2023.  

Derudover undersøges muligheden for at søge NovoNordiskFonden, Trygfonden og Nordeafonden 

målrettet børne og unge området. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

13. Orientering fra Carsten om digitalt magasin og video til brug i Floorball Danmark 

Floorball Danmark har fået mulighed for at få et magasin og video om promovering af floorball. Indhold til 

brochure og video er i proces. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

14. Orientering fra Carl-Emil/Carsten om Floorball Danmark Events 

a. PokalFinal4 d. 23-24. april Frederikshavn 

b. Superfinalerne på Frederiksberg 

c. Landsstævne i Herning  

d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 

Der er fuld gang i planlægningen af de enkelte events og der er et godt flow i arbejdsopgaverne på hvert af 

events. U19 VM 2023 vil planlægningen og arbejdet først starter i Maj 2022. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

15. Orientering fra nedsatte arbejdsgrupperne ang. ungdomsturneringen og seniorturneringen 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen ang. ungdomsturneringen og der er ved at opnå en 

konsensus om at opdele turneringen i en efterår og forårsturneringen.  

Oplæg op strukturinddeling er lavet på seniorturneringen. 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  

16. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

c. Dommerudvalget 

d. Eliteudvalget 

Hver udvalgsformand gav en orientering. Bestyrelsen tog hver orientering til efterretning.  
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17. Nyt fra sekretariatet 

a. Nye medarbejdere og praktikanter 

b. APV udarbejdes i februar 2022 

Maria Gylling er start som projektkoordinator 1. februar og er kommet godt ind i tingene. Derudover er 

Grete Fink tilknyttet som praktikant fra Århus Jobcenter de næste 8 uger.  

Personalet har haft møde om arbejdspladsvurdering og handlingsplan vil på den baggrund bliver 

udarbejdet.  

18. Lukket dagsorden 

 

19. Eventuelt 


