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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), lørdag den 
12. november 2016 kl 16.30-18.00 i Kolding.  

Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Fonnesbech Sejrup, Mille Pedersen, Jørgen 
Dedenroth, Jonas Hviid, William Ehmsen, Luc Bouchara. Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Helle Fonnesbech Sejrup valgt til ordstyrer. 
Nils-Ola Nilsson valgt til referent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  

 
3. Godkendelse af forrige referat 
Godkendt.  

 
4. Superfinale 2017  
Beslutning: Benløse FC (BFC) tildeles det lokale arrangørskab angående Superfinale 2017, med afvikling lørdag den 
20. maj. Nils-Ola tager kontakt til Benløse FC og starter samarbejdet op angående rolle- og opgavefordeling mellem 
FD og BFC, som skal lande i en samarbejdsaftale.  

Bestyrelsen har også en holdning om at allerede under foråret 2017 åbne op for at tage en beslutning om 
arrangørskab af Superfinale 2018. Det kan have en klar betydning med en tidlig beslutning hvis der findes kandidater 
som har ambitioner og muligheder at afvikle større finalearrangement med rigtigt stor tilskuerkapacitet. Alle 
foreninger kommer selvfølgelig at være velkomne at byde ind.  

 

5. 6- nations Floorball Challenge  

Thorbjørn Ovedal sagde at den endelige samarbejdsaftale sammen med de nationale specialforbundene for floorball 

i Norge, Polen, Slovakiet, Letland og Tyskland skal underskrives i forbindelse med herre- VM i Riga i december. ”6- 

nations Floorball Challenge” bliver et samarbejde der skal styrke de involverede landene i forhold til fælles 

træningsturneringer i november måned, som optakt til VM. I ulige år for damer og i lige år for herrer. Inspiration, 

videndeling og udviklingsambitioner kommer også at være indslag under disse internationale weekender, med 

seminarer som kommer at afvikles på forskellige temaer, for eksempel bestyrelsesudvikling, coachudvikling, 

dommerudvikling mm. Lige nu arbejdes det på at det første arrangement bliver i enten Tyskland eller Slovakiet i 

november 2017. I første omgang er parterne enige om at gennemføre projektet under 2017-2019, med efterfølgende 

evaluering.  
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6. Opfølgning af forretningsorden 
Mille Pedersen er bestyrelsens tovholder angående opfølgning og justeringer i Floorball Danmarks bestyrelses 
forretningsorden. Bestyrelsen kommenterede på en del punkter som skal udvikles og tydeliggøres i en ny version. 
Mille arbejder videre på de forslag som kom frem ved mødet, og så er planen at bestyrelsen skal vedtage den nye 
version ved næste bestyrelsesmøde i december måned.  
 

7. Eventuelt  
Der var ikke noget under den her punkt.  

 

------------------------------------------------------------------ 
Floorball Danmark 
Nils-Ola Nilsson, referent  


