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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), torsdag den 9. november 2017 
kl 20.00, via Skype 
Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Jens Albagaard, Luc Bouchara og Jørgen Dedenroth. Afbud 

fra Jonas Hviid, William Ehmsen og Helle 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. Efter at punkt 10 blev stryget fra dagsorden. Det punkt bliver behandlet senere når alle 
bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

 

3. Godkendelse af forrige referat 
Godkendt.  
 
 
4. Økonomi  
Nils-Ola Nilsson redegjorde for økonomien per 30. september 2017. Forecast fortæller om et forventet overskud 
på 19.000 kr. hvis der ikke opstår nogle uforudsete ting under de resterende tre måneder.  

Jens Albagaard nævnte at Floorball Danmarks låneanmodning hos DIF bliver behandlet på DIF`s 
bestyrelsesmøde den 29. november.  

 
5. U17 Final 4 samt Superfinale 2018 
Benløse FC har ansøgt om at få arrangere U17 Final 4, lørdag til søndag, den 7.-8. april. 2018. Oprindeligt skulle 
U17 Final 4 være en del af Landsstævnet, men når det nu er blevet ændret, muliggøres det for at placere U17 
Final 4 i den oprindelige Landsstævne- weekenden.  

Benløse FC har også ansøgt om at få arrangere Superfinale den 21. april 2018.  

Beslutning: Benløse FC tildeles værtskab for både U17 Final 4 den 7.-8. april 2018, samt Superfinale den 21. april 
2018.  

 
6. Floorballens Udviklingsdag – kort refleksion i forhold til aflysning 
Initiativets idé er blevet taget godt imod ud fra at der skabes mulighed for erfaringsudveksling og videndeling på 
bred front, men desværre var tilmeldingerne alt for få for at arrangementet skulle kunne afvikles som en national 
begivenhed. Næste skridt bliver regionale netværksmøder i foråret 2018, for at bygge videre på udviklende 
dialoger og samtaler, både foreninger imellem samt foreninger og forbund imellem. Hvis det bliver aktuelt med 
et nyt forsøg angående en Floorballens Udviklingsdag, så er der fremadrettet taget højde for at arrangementet 
skal afvikles under en kampfri weekend, alt for at muliggøre for så mange frivilliges deltagelse som muligt.  
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7. Bevilling fra Visionsgruppen Bevæg dig for livet 
Visionsgruppen fastholder den samlede bevilling på 25 mio. og den tidligere udmelding, at det som 
udgangspunkt ikke vil være muligt at øge fondsfinansieringen i næste fase. Visionsgruppen bemærker dog, at 
der i to idrætter er en ny situation ved indgangen til næste fase. I cykling er der ikke længere en separat Nordea-
bevilling som ”medfinansiering”. I håndbold er aftalegrundlaget udvidet betragteligt, hvilket har været ønsket af 
Visionsgruppen. Visionsgruppen har således i disse to idrætter valgt at afvige fra princippet om at fonds-
finansieringen reduceres i anden fase.  

Floorballs visionsprojekt modtager dermed under 2018-2020 samlet set 4.7 mio i direkte fondsfinansiering i 
stedet for de 5.7 mio som ansøgningen var lavet på. Nils-Ola skal sammen med floorballprojektets styregruppe 
finde de bedste løsninger angående hvordan reduceringen på 1.0 mio gør mindst ondt indenfor de tre 
projektårene.  

 
8. Status vedr. administrativ organisering fra 1. januar 2018 
Nils-Ola rapporterer om de ansættelsesprocesser der foregår vedrørende reorganisering i sekretariatet fra den 1. 
januar 2018. Arbejdet med at finde den rigtige kandidat til stillingen som projektleder for Bevæg dig for livet 
Floorball er inde i afslutningsfasen. Der er to topkandidater tilbage og ansættelsen forventes blive klar indenfor 
den nærmeste uge.  

Stillingen som Økonomi- og administrativ koordinator forventes komme på plads ultimo november.  

Begge stillingerne startes op så snart som muligt direkte efter nytår.  

 
9. Struktur- og budgetmøde, 11. november i Fredericia 
Lige nu er der få tilmeldinger til mødet men mødet forventes at kunne gennemføres og være beslutningsdygtigt. 
Bestyrelsen vil udrede hvad der kan lade sig gøres fremadrettet, med henblik på at det her lovpligtige møde ikke 
har haft særligt stort fremmøde i de seneste par år. Både Floorball Danmark, men også foreninger har givet 
udtryk for at forslag til turneringsændringer mm burde kunne finde sted under andre former, i stedet for at 
holdes fast i et formelt lovpligtigt møde.  

 
10. Forslag til årshjul for bestyrelsen 2018  
Blev stryget som punkt på dagsorden. Læs mere under punkt 2.  

 
11. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Thorbjørn Ovedal og Luc Bouchara (Floorball Danmarks repræsentanter) rapporterede fra det for nylig afviklede 
6- nations Floorball Challenge (6NFC) i Nitra, Slovakiet. Træningsturneringen for damelandsholdet som endelig 
forberedelse til VM i december blev vel gennemført, og udviklingsseminaret sammen med de øvrige fem lande 
indenfor 6NFC for bestyrelsesmedlemmer var også vellykket. Til næste år kommer der at være fokus på trænere 
og coaching som udviklingstema.  
 
Der blev også under dagene i Slovakiet diskuteret et eventuelt samarbejde med netop Slovakiet indenfor 
dommerområdet, med fokus på at rekruttere og udvikle kvindelige dommere. Her har Slovakiet dannet grobund 
med at finde en del unge og ambitiøse floorballdommere, som med fordel skulle kunne fungere som inspiration i 
Danmark.  

 



 
 

 

Brøndby, 12. december 2017 

  #floorballdk 
        /floorballdk 

Floorball Danmark 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

info@floorball.dk 

www.floorball.dk 

 

3 

Danmarks Idrætsforbund har bevilget Floorball Danmark 10.000 kr. så at to frivillige fra arbejdsgruppen i 
pigefloorball kan få lov at deltage ved IFF`s seminar under dame- VM, ”Women in Floorball Seminar”, den 7. 
december i Bratislava, Slovakiet.  

Rikke Toldbod Christensen fra Frederikshavn og Kristine Hamann fra København bliver de begge 
repræsentanter.  
 

12. Meddelelser i øvrigt 
Intet nyt.  
 
 
13. Lukket dagsorden 
- Orientering om eventuelle personsager.  
 
 
14. Eventuelt  
Skolernes Floorballdag, et event sammen med Aktiv Året Rundt, blev for tredje år i træk en stor succes med 
mere end 6.300 børn fra 0.-3. trin aktiveret i floorball. Her yder medlemsforeningerne en kæmpe stor indsats, 
som vi håber leder til at der rekrutteres endnu flere børn til disse foreninger fremadrettet.  

 
 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent   

  


