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 Dagsorden bestyrelsesmøde 14. september 2022.  

Tilstede: Steen Houman, Heidi Printzen, Carina Becker, Lene Jacobsen og Stine Dahl 

Afbud: Jacob Bjørnsholm, Carsten Provstgaard og Stig Thorsteinsson 

Next step efter bestyrelsesseminar 

Der vil fremadrettet blive afholdt seks møder og med opgaver mellem møderne.  

Bestyrelsens årsplan skal løbende tilpasses så den er tilpasset. 

Bestyrelsens forretningsorden skal ligeså have et tjek. 

Steen Houman vil kontakt et emne til pladsen som suppleant. 

Bestyrelsen vil være kontaktpersoner for klubber, defineret geografisk. Sekretariatet vil lave fordeling. 

Floorball Danmark Vedtægter 

Jacob Bjørnsholm er tovholder til at gennemgå vedtægterne sammen med sekretariatet og vil præsentere 

forslag til næste møde. 

Opfølgning de 8 spor i FD strategiske indsats 

Fremadrettet vil der være en update på alle spor med status der er grøn, gul eller rød. Det er formanden der 

har ansvaret for dette sammen med sekretariatet 

Udvalg skal indtænke hvordan kan der understøttes FD strategi 

Årsplan for udvalget 

Alle udvalg skal til næste møde have udarbejdet oversigt over  

Opgaver på udvalg og sekretariat, hvem har ansvar for hvad 

Deadlines og svarfrister 

Jacob Bjørnsholm giver sparring til udvalgene 

Økonomi 

Der blev givet orientering på DM og landsstævnet som begge var som forventet økonomisk. Heidi vil 

sammen med sekretariatet give forecast på resten af året og have budget klar for 2023 med sekretariatet 

Kommunikationsplan 

Stine Billy og Heidi Printzen vil til næste møde præsentere deres forslag 

U19 VM 

Udsat, sekretariatet giver update til næste møde 

Floorball Danmarks kommercielle produkt 
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Steen Houman kontakter en for nærmere  

Forslag om 3x15min spilletid til næste IFF General Assembly 

Steen Houman vil sammen med sekretariatet forberede workshop om dette til struktur- og budgetmødet 

Struktur- og budgetmødet den 29. oktober 2022 

Sekretariatet er ved at planlægge hvor der blandt andet vil blive set på medlemsskaber 

Fremadrettet vil bestyrelsen forsøge sig med korte videoupdates efter et bestyrelsesmøde 

Eventuelt 

Letter of interest til VM 2026 

IFF afholder næste Central Board meeting i Danmark 

 

  

 
 
 


