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Sted: 14. september 2020 Microsoft Teams kl. 20.00 

Tilstede: Steen Houman, Ronni Rix Back, Lasse Ravn, Kasper Bagnkop, Stinne Jørgensen, Niels Nybro, Esben Staun 

Larsen, Jacob Madsen, Claus Gormsen, Carina Becker og Carsten Provstgaard 

Afbud: Ingen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kasper Bagnkop valgt som ordstyrer, Carsten Provstgaard som referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af forrige referat 

Godkendt 

 

4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail 

 

Aflysning af Landsstævnet i 2020 

 

5. Behandling og godkendelse af bestyrelses forretningsorden 

Bestyrelsens godkendte forretningsorden. Til forretningsordenen er tilføjet et punkt om diversitet, om, at 

der som minimum er 30% af hvert køn i bestyrelsen og de udvalg, der er nedsat af Floorball Danmark.  

 

Bestyrelses forretningsorden kan ses: https://floorball.dk/wp-content/uploads/2020/10/Forretningsorden-

2020.pdf  

 

6. Behandling af retningslinjer for udskydelse/ændring eller aflysning af kampe 

Behandlet af bestyrelsen. Retningslinjerne kan ses her https://floorball.dk/corona/retningslinjer-for-

flytning-eller-aflysning-af-kampe-grundet-covid-19/  

 

7. Opfølgning overdragelse til IKC, Status 

Christina fra IKC er efterhånden sat godt ind i tingene. Christina skulle have startet op med floorball i marts, 

men pga. covid-19 var dette ikke muligt.  

https://floorball.dk/wp-content/uploads/2020/10/Forretningsorden-2020.pdf
https://floorball.dk/wp-content/uploads/2020/10/Forretningsorden-2020.pdf
https://floorball.dk/corona/retningslinjer-for-flytning-eller-aflysning-af-kampe-grundet-covid-19/
https://floorball.dk/corona/retningslinjer-for-flytning-eller-aflysning-af-kampe-grundet-covid-19/
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Det er stadig mange afbud fra dommere i sidste øjeblik, som tager en del af tiden, samt en del mails om 

covid-19 kampflytninger. 

 

8. MVP 

Den elektroniske kampprotokol er desværre blevet udskudt. IT-strukturen i de forskellige systemet har 

været mere kompleks end forudset, og dette har taget en del tid.  

Det forventes at diverse fejlrettelser vil ske i løbet af oktober, således at kampprotokollen kan startes op 

slut på efteråret. 

 

 

9. Nomineringer til IFF 

 

Bestyrelsen godkendte nedenstående indstillinger til IFF 

 

a. Steen Houman til CB IFF 

b. Jens Ørhøj til Rules and Competition Commitee Jury Member 

c. Lars Erik Bartels til The International Floorball Federation Medical Committee 

 

 

10. Økonomi  

 

a. Status på Rolling forecast budget 8+4 

Budget RF 8+4 viser et overskud mellem 500.000-600.000 kr. Det høje overskud skyldes til dels at VM i 

Helsinki er aflyst, og at budgettet også stadig er lagt konservativt.  

Det skal dog nævnes at omkostningen til VM i Helsinki vil lægge i 2021, og der dermed forventes et mindre 

overskud her.  

 

11. Nyt fra Sekretariatet  

Kim Skovholm er startet 16/8 og er kommet godt ind i tingene. Ellers generelt en god stemning på kontoret. 

Der bliver slået en studentermedarbejder stilling op, der skal tages sig af Floorball Danmarks online 

kommunikation.  
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12. Meddelelser i øvrigt  

Der afholdes Sekretariats -og bestyrelsesseminar d. 24/25 oktober i Idrættens hus 

 

13. Lukket dagsorden  

 

a. Personalesager 

 

14. Eventuelt 

 


