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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag 
den 2. februar 2017 kl 20.00, via Skype 

Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Mille Pedersen, Jørgen Dedenroth, William Ehmsen, Luc 

Bouchara, og Jonas Hviid (fra punkt 4). Afbud fra Helle Fonnesbech Sejrup. Deltagere - Fra sekretariatet: 
Nils-Ola Nilsson. 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Jørgen Dedenroth valgt til ordstyrer og Nils-Ola Nilsson valgt til referent.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af forrige referat  
Godkendt.  
 
 
4. Økonomi:  
Økonomiudvalget har afholdt et forberedelsesmøde som en grund til den kommende opstart med revisionen 
den 7. marts.  

 
5. Strategiske spor og kommende strategiaftale med DIF 2018-2021 (bilag) 
Nu skal vi i løbet af marts-maj måned udarbejde resultat- og procesmål, med indsatser/handleplaner, i forhold 
til de fire strategiske spor, som DIF`s bestyrelse nu også har godkendt.  Sporene er Udvikling og konkretisering af 
Kompetencecenter, fastholdelse fra 12 år og opad, Internationalt arbejde, samt Bevæg dig for livet 2018-2020. 
Planerne skal lande i en endelig indstilling fra os som også omhandler hvad vi ønsker/”går efter” vedrørende 
økonomi/strategistøtte fra DIF fra 2018-2021. Frist for endelig samlet indstilling til DIF er 31. maj 2017.  
 
 
6. IFF Rules and Competition Committé (RACC) and RACC Jury list 
Floorball Danmark har fået mulighed til at indstille en kandidat som suppleant til IFF`s Rules and Competition 
Committé. Jens Ørhøj kommer at kontaktes for at efterhøre hans interesse omkring den slags opgave.  
 
 
7. Plan for internationalt arbejde i 2017 
Thorbjørn præsenterede overordnet aktuelle tanker, indsatser og opgaver. Thorbjørn er inviteret med til Special 
Olympics World Winter Games i Østrig, som gennemføres den 14.-25. marts. Han kommer at overvære Special 
Olympics Floorball et par dage. I øvrigt så findes der nogle indledende kontakter til de nationale 
floorballforbundene i Canada og Holland, vedrørende fælles udvikling, udveksling og vidensdeling i stil med 
Each One Teach One Projektet (IFF).  
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Floorball Danmark planlægger også at deltage nogen af dagene ved Sport Accord Convention i Århus den 2.-7. 
april 2017. Der findes gode muligheder til at knytte vigtige internationale kontakter, som også gavner dansk 
floorball i det fremadrettede samarbejde med IFF.  

Ovenstående tanker, indsatser og opgaver skal konkretiseres og motiveres i en samlet projektplan for 2017, og 
derefter fremlægges til bestyrelsen for endelig godkendelse.  
 
 
8. U20 Final 4  
Beslutning: Frederikshavn Blackhawks bliver lokal arrangør af U20 Final 4 den 27.-28. maj 2017.  
 
 
9. Pigefloorball 
Den korrespondance der har været angående udfordringer for damefloorball og turneringsstrukturer, med 
efterfølgende diskussioner om udvikling af pigefloorball helt generelt, gør at Floorball Danmark vil få prøvet at 
finde veje til en mere langsigtet satsning for pigefloorball. Både i forhold til rekruttering og fastholdelse. 
Thorbjørn og Mille har udarbejdet en indstilling om at nedsætte en arbejdsgruppe som skal gå dybere ned i hvad 
der kan lade sig gøres for at løfte pigefloorballs udviklingsmuligheder fremadrettet. Der skal udarbejdes et 
kommissorium til arbejdsgruppen. Personer med stor erfaring omkring udvikling af børn- og ungdomsfloorball, 
og især pigefloorball, skal inviteres til to arbejdsmøder som ska afvikles i løbe af marts til maj måned 2017.  

Beslutning: Bestyrelsen godkender indstillingen, og Nils-Ola kommer at udarbejde et forslag til kommissorium.  

 
10. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
- Dommerudvalget: Det har været en meget positiv udvikling angående antal navnepåsatte dommere helt 
generelt. Men det er fortsat vigtigt at arbejde benhårdt på at opfordre foreningerne til at rekruttere og skaffe 
dommere. ”Rekruttering og udvikling af dommere” er en fortsat højt prioriteret opgave i Floorball Danmark, 
sammen med medlemsforeningerne. Dommerudvalget planlægger at holde et oplæg på temaet i forbindelse 
med det kommende repræsentantskabsmøde.  

- Turneringsudvalget: William kommenterede at Turneringsudvalget afholdt møde den 1. februar. Fokus var 
mest på opfølgning af regler og paragrafer. Fremadrettet er der to planlagte møder. Det er et møde om 
damefloorball i Vest, den 4. februar, angående udfordringer med turneringsspil, og at der findes alt for få hold i 
det store hele, så at både de mere udviklede hold og de mindre øvede hold kan finde gode kampmuligheder.  

Den 4. marts er der et Ligaudvalgsmøde planlagt i Helsingør, i forbindelse med SSL- kampen mellem 
Helsingborg-Linköping.  

- Landshold: Luc orienterer kort om status angående damernes VM- kval i Spanien, som foregår lige nu. 
Forhåbentlig kan holdet spille sig til VM- slutspillet, som afvikles i Slovakiet i december 2017.  

Der pågår en rekrutteringsproces angående ny landstræner for herrelandsholdet. Planen er at forhåbentlig have 
fundet en god løsning medio marts måned.  
 
 
11. Meddelelser i øvrigt 
Thorbjørn orienterede om en kommende studietur til Göteborg, som han skal foretage sammen med DIF 
Get2sport. Formålet er at få inspiration og indhente viden angående hvordan de i Göteborg har været succesrige 
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med at få mennesker med anden etnisk baggrund til at dyrke floorball. Turen kommer at ske medio marts 
måned.  

Nils-Ola fortalte omkring den rekrutteringsproces der har været angående barselsvikar for vores administrative 
koordinator, Kristine Schwenningsen. Christian Sonne Jensen er ansat fra den 1. februar, og kommer at overtage 
samtlige af Kristines arbejdsopgaver i de kommende 8-9 måneder. Christian har floorballbaggrund siden mange 
år og har også et stort personligt floorballnetværk, som kommer at give rigtig god mening til at han hurtigt 
kommer at finde sig til rette i sine ansvarsområder.  

Nils-Ola kommenterede også kort om at Floorball Danmark og Benløse FC kommer at holde et fysisk møde 
sammen i Ringsted, omkring månedsskiftet februar-marts, for at lægge fast den helt konkrete samarbejdsplanen 
angående Superfinale 2017, som afvikles i Dansk Kabel-TV Arena i Ringsted, lørdagen den 20. maj 2017.  
 
 
12. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  
 

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

 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent  

 

 

 
 


