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Dagsorden bestyrelsesmøde d.6. april 2022 kl. 19.30 på Teams 

Tilstede: Steen Houman, Carina Becker, Jacob Bjørnsholm, Claus Gormsen, Torben Sørensen, Heidi Printzen 

og Carsten Provstgaard 

Afbud: Stig Thorsteinsson 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jacob Bjørnsholm valgt som ordstyrer og Carl-Emil som referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

3. Opfølgning og godkendelse af forrige referat 

Steen og Jacob har taget en snak med FD kontaktperson i DIF bestyrelse omkring økonomi.  

Referatet fra sidst er godkendt.  

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

Intet.  

 

5. Opfølgning økonomi 1. kvartal 

a. Status 

Indstilling: Caps giver bestyrelsen en orientering om økonomien 

Carsten gav en orientering økonomien. Vi er on track med budgettet.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Drøftelse af 3x15 spilleminutter 

 

Indstilling: Som led i future for floorball, IFF er 3x15 på dagsorden. Hvordan involverer vi bedst muligt 

foreninger i processen.  

 

Skulle dette ske, ændres antal af trupspillere fra 20 til 17. Der er flere relevante fordele ved 3x15. En af 

dem er at Danmarks landshold ville have større chancer for at lave resultater til internationale 

slutrunder, hvis spilletiden bliver reduceret. Sjældent bruger de danske ligaklubber ikke alle 20 spillere. 
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IFF ønsker, som andre forbund, at sporten skal gøres mere TV- og tilskuervenlig.  Den videre dialog 

tages på ligamødet, ud fra tesen om at det er officielle IFF drøftelser, som vi også bør tage nationalt. 

7. Drøftelse af midler til det Ukraines forbund i forbindelse med den forestående VM kval. 

Indstilling: Ønsker vi som forbund at gøre noget specielt i forhold til dette? 

 

Beslutning: Floorball Danmark ønsker at støtte op, når der er fundet en god og fredelig løsning. 

 

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

a. PokalFinal4 d. 23-24. april Frederikshavn 

b. Superfinalerne på Frederiksberg d. 9. april 

c. Landsstævne i Herning d. 29.4-1.5 

d. U19 VM 2023 i Frederikshavn 

Vi står i april over for at afholde 3 events inden for 3 uger. Som et led i den nye strateg om større 

ejerskab i FD Events, så skal det dermed stå sin prøve. Maria Gylling fra kontoret er sat godt ind i det, 

og der er styr på tingene.  

9. Kort orientering fra udvalgene 

a. Turneringsudvalget 

b. Udviklings -og breddeudvalget 

c. Dommerudvalget 

d. Eliteudvalget 

 

10. Nyt fra sekretariatet 

Carsten giver bestyrelsen en orientering om sekretariatet. 

11. Lukket punkt.  

 

12. Eventuelt 

a) Parasport hos Floorball Danmark som punkt til næste møde.  


