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Referat bestyrelsesmøde Floorball Danmark (FD), lørdag den 19. august 2017 kl 
9.00, i Brøndby 
Deltagere - Fra bestyrelsen: Thorbjørn Ovedal, Helle Sejrup, Jens Albagaard, Luc Bouchara, Jonas Hviid, 

William Ehmsen. Afbud fra Jørgen Dedenroth. Deltagere - Fra sekretariatet: Nils-Ola Nilsson. 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
Helle Sejrup valgt til ordstyrer, og Nils-Ola Nilsson valgt til referent. 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Med tilføjelse at forretningsorden bliver gennemgået under punkt 4 Økonomi.  

 

3. Godkendelse af forrige referat 
Godkendt.  
 

4. Økonomi  
Jens Albagaard, økonomiansvarlig i bestyrelsen, rapporterede omkring de mest prioriterede opgaverne i vores 
samarbejde med DIF Økonomi. Vi ser på forbedringer og effektiviseringer hele vejen rundt, så at vi kan minimere 
tidsmæssige unødige opgaver i forskellige økonomiske processer, både internt, men også i forhold til vores 
debitorer. Der er også planlagt et møde med DIF i september med henblik på mere langsigtet stabil likviditet 
samt udviklingsplaner heromkring.  

Bestyrelsen gennemgik aktuel forretningsorden fra sidste år. Med nogle mindre justeringer så finder bestyrelsen 
forretningsorden som behandlet og opdateret som gældende for indeværende år og sæson.  
 
 
5. Strategiaftale med DIF – ev. høringssvar (deadline 21. august kl. 12.00) 
Bestyrelsen drøftede DIFs administrative tilbagemelding på Floorball Danmarks fire strategispor Fastholdelse, 
Kompetencecenter, Internationalt arbejde og Bevæg dig for livet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den 
tilskudsramme som DIF's administrative indstilling har lagt op til. Bestyrelsen mener at vi med de kommende fire 
års strategi aftaler har ramt et realistisk niveau, som afspejler forbundets ambitioner og ressourcemæssige 
formåen. Det er vores opfattelse, at DIF har vægtet det gode udviklingsarbejde, der foregår i floorballsporten 
både lokalt og nationalt. Og det skaber gode muligheder for videre udvikling de kommende fire år. 

Formand Thorbjørn Ovedal skriver et kort hørringssvar til DIF i forhold til ovenstående budskaber og holdninger.  

 
6. Pigearbejdet sæson 2017-2018 
En FD- arbejdsgruppe blev i foråret nedsat med den opgave at identificere nogle fokuspunkter til styrkelse og 
udvikling af pigefloorball, både på kort og lang sigt. Fra medlemsklubberne har følgende personer med stort 
engagement involveret sig i arbejdet. Rikke Toldbod Christensen og Jan Jacobsen fra Frederikshavn, Jacob 
Nørrelund, Greve, Marie Krabbe, Hvidovre, Josefine Quaade, Rungsted-Hørsholm, Kristine Hamann, Copenhagen, 
samt Cecilia di Nardo fra damelandsholdet. FD vil gerne takke alle syv for jeres tid og bidrag indtil videre.  

Fra forbundet har formand Thorbjørn Ovedal og sekretariatsleder Nils-Ola Nilsson indgået.  
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Gruppen har fundet frem til tre overoverordnede hovedindsatser som igangsættes i sæson 2017-2018: 

- PigeCamp for de yngre piger skal arrangeres i Kolding den 11.-12. november.  

- Spillerudviklingssamlinger for de ældre piger. FD har struktureret at der under den kommende sæson er åbnet 
op for tilmeldinger til egne pigesamlinger, så at piger skal få lov til at træne med og spille od piger.  

- Sociale medier. Der arbejdes på en plan som indebærer fokuseret kommunikation og markedsføring for at 
udbrede pigefloorball i hele landet. Blandt andet skal Facebook og Instagram bruges meget mere målrettet i 
forhold til udvikling af pigefloorball.  

Der kommer også i løbet af efteråret at inviteres til et større visionsmøde, hvor vi håber på at mange 
foreningsledere vil byde ind og bidrage til at der kan etableres nogle spændende og ambitiøse målsætninger, alt 
i tråd med den langsigtede udvikling som vi arbejder med i forhold til vision Bevæg dig for livet.  

 
7. Information fra Floorball Danmarks forskellige udvalg 
Fra landsholdsområdet fortæller bestyrelsens landsholdsansvarlige, Luc Bouchara, at herre U19 netop har 
startet op med det nye ledelsesteam. 2 stk. brede regionale samlinger danner opstart i den her weekend.  
 
Turneringsudvalget afholder møde den 30. august der alle relevante diskussionspunkter vil blive håndteret, med 
henblik på opstart af den nye sæson.  

Som blevet nævnt i andre sammenhæng så er Ligaudvalget blevet parkeret på ubestemt tid. Turneringsudvalget 
vil gå i tankeboks omkring Ligaudvalget fremadrettet, men er selvfølgelig åbne for de henvendelser og initiativer 
der eventuelt vil komme fra vedrørte foreninger.  

Jonas Hviid, breddeansvarlig i bestyrelsen informerer om den nordiske børn- og ungekonferencen som skal 
arrangeres i Snekkersten, Helsingør, den 15.-17. september. Floorball er et af otte specialidrætsforbund der er 
inviteret med. DIF er tovholder på konferencen og samtlige nordiske lande deltager med tilsvarende otte 
specialidrætsforbund. Jonas og Nils-Ola deltager fra FD, sammen med en frivillig ”ungdom” mellem 18-27 år, 
som skal udpeges af det egne forbund.  

 
8. Meddelelser i øvrigt 
- Thorbjørn deltager den 5. september ved DIF`s årlige formandsmøde i Tivoli, København.  
- Thorbjørn rapporterer også kort fra IFF`- bestyrelsens møde i Wroclaw, Polen, den 1. august.  
- Vi afventer stadig information fra Slovakiet vedrørende detaljerne omkring 6 Nations Floorball Challenge, 
træningsturneringen for damelandsholdet, som optakt til VM i netop Slovakiet.  
 
 
9. Lukket dagsorden 
Orientering om eventuelle personsager.  
 
 
10. Eventuelt  
Der var ikke noget under den her punkt.  
 
________________________________________ 
Nils-Ola Nilsson, referent   


