Bestyrelsesmøde 3-2017
REFERAT

01-06-2017

KL 18.30 – 21.45

IDRÆTTENS HUS,
BRØNDBY

MØDE INDKALDT AF

Nicolai

MØDETYPE

Bestyrelsesmøde

ARRANGØR

Nicolai

REFERENT

Nicolai

TIDTAGER

Michael B.

DELTAGERE

Michael Brøndum Hansen, Anders Munch Skovgren, Peter Hvidberg, Mikael Sohn Ottesen, Sanne
Ewé, Inge Romsdal, Jacob Østergaard Brinkløv, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Michael Pasieczny
deltog via Skype.

AFBUD

Niels Højen Hansen og Mads Herskind.

Dagsorden

10 MIN

1.1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDER D. 28.
MARTS 2017

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Referatet blev godkendt og underskrevet.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Læg referatet på hjemmesiden.

Nicolai

Hurtigst muligt

10 MIN

1.2. OPDATERING AF WUNDERLIST

DISKUSSION

KONKLUSIONER

Listen blev gennemgået og opdateret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Opdater Wunderlist med punkterne fra mødet.

Nicolai

Efter godkendelse af
referat

70 MIN

2. ORIENTERING FRA SPORT/ UDVIKLING OG
ADMINISTRATION/ KOMMUNIKATION

DISKUSSION

Administration & kommunikation
Turnering – Amerikansk fodbold
Svendborg Admirals har trukket sig i 2. division og Holstebro Dragons har trukket sig i KL.
NL og DS på seniorniveau kører fornuftigt, det samme er gældende for U19 og U16 i Øst. I vest er flere klubber
presset i U16 DS, og i U16 RS har Kolding Guardians og Skjern Trojans slået sig sammen for at kunne stille hold.

Det er blevet besluttet at droppe semifinalerne i U16 RS, da kun to hold fra hver pulje er kvalificeret til at deltage
i dem.
Dommermæssigt er vi udfordret af, at Svendborg og Holstebro har trukket sig. Horsens Stallions har meldt fra til
en dommeropgave pga. manglende dommere. Vi er nødt til fra næste sæson at være mere proaktive, så vi sikre
os, at klubberne opfylder kravene ift. dommere. Det er for sent at konstatere det, når kurserne er afviklet og
sæsonen gået i gang. En mulig løsning kunne være kræve, at klubberne oplyse navnene på deres dommere ved
turneringstilmelding, så vi kan følge op på, om de får tilmeldt sig de nødvendige kurser. Der har været en god
dialog med DU omkring dette, og DU har udpeget Kim Larsen som ansvarlig for breddeudviklingen i
dommergerningen.
Streaming og markedsføring af NL
Vi taler om, at der skal nedsættes et udvalg vedr. streaming, der skal komme med et oplæg til efterårets NL/ KL
møde ift. 2018. Der er lige nu mange forskellige ideer til og opfattelser af, hvordan streamingen skal være, og
hvordan vi får mest mulig effekt af det. Der er behov for, at klubberne inddrages og komme med et fælles oplæg
til, hvordan de ønsker det.
Vi kan modtaget en henvendelse fra Gul Klub med forslag til, hvordan vi kan markedsføre NL kampene bedre. Der
er rigtig mange gode ideer, men det vil kræve en stor indsats fra frivillige. Ovenstående streaming kunne godt
udvides til også at komme med et udkast til, hvordan markedsføringen skal være.
NL/ KL møde til efteråret
Der skal fastlægges en dato for efteråret NL/KL møde. Det foreslås, at mødet bliver obligatorisk for alle NL
klubber, og at de som minimum skal deltage med et bestyrelsesmedlem, en sportschef/ træner og en
markedsføringsansvarlig. Mødet vil således kunne køre i flere spor, hvis alle klubber er repræsenter et med flere
personer.
Turnering – Flag football
Det virker til, at turneringen er kommet godt i gang. Der har været et enkelt afbud i FNL.
Konkurrencer – Cheerleading
Sommer Cup afvikles d. 10. juni 2017 i Gladsaxe. Der er tæt på 100 flere deltagere i forhold til sidste år. Vi er
godt i gang med planlægningen.
Vi er så småt gået i gang med planlægningen af Jule Cup. Nicolai deltager i et møde med Randers Arena d. 30.
maj 2017.
DM 2018 bliver lørdag d. 7. april 2018 i Brøndby Hallen.
CC er rykket for datoen på Sommer Cup 2018.
EM i cheerleading 2017
Vores syv hold er tilmeldt. Kun én plads er ikke besat.
EM i cheerleading 2019
ECU har udsendt budmateriale på EM 2019. Deadline er 1. juni 2017, hvilket ikke er realistisk. Hvis vi skulle ønske
at byde på f.eks. 2020, bør vi allerede nu tage kontakt til Sports Event Danmark og de klubber/ byer, der kunne
være potentielle.
Mermaid Bowl
Der er holdt to møder i Slagelse, og vi er godt i gang med planlægningen. Vi har også lukket de første
sponsorater. Slagelse arbejder virkeligt hårdt.
Budmaterialet for 2018 og 2019 er sendt ud til klubberne.
U19 EM
Finland, Sverige og Danmark er eneste deltagende nationer. Det bliver afviklet én kamp onsdag, torsdag og
fredag. Planlægningen er i gang med Copenhagen Towers, og Janni har møde med Scandic i udgangen af maj.
EM i flag football
Det er blevet besluttet at EM i flag football spille i dagene 30. august til 2. september på Valby Idrætspark. Der
bliver behov for at flytte en game day, men der har ikke været andre muligheder end den pågældende weekend.
Israel, Stor Britannien og Danmark har meddelt at de deltager, men vi håber naturligvis på flere nationer.

Flag rookiestævne
Der er afholdt rookiestævner i Odense og Århus med fornuftig succes. I Odense deltog 8 -9 hold, mens der var 5
hold i Århus. Det er mindre end de små 20 holde ved Super Bowl stævnet, men stævnerne betyder, at klubberne i
Vest får spillet kampe.
Til efteråret spilles en kort turnering med tre game days. Det er håbet, at 1 -2 hold fra de åbne stævner har lyst til
at deltage i turneringen.
Kamp indberettet ift. Matchfixinglovregulativet
Vi har måtte indberette en U16 kamp til DIFs Matchfixingssekretariat. De to klubber er orienteret og har forståelse
for, at kampen er blevet indberettet.
Sponsorudvalg
Der er lavet frivillighedsaftale med Thomas Christiansen. Aftalen er afstemt med Peter og Mikael.
Thomas har samtidig lukket den første aftale med Miralix.
Arbejdsgruppe vedr. ressourcefordelingen i DAFF
Det var besluttet, at Sanne, Mikael, Nicolai og Lars skulle have mødtes for at udarbejde et oplæg vedr.
ressourcefordelingen. På grund af travl kalender hos Mikael har det ikke været muligt at mødes i maj som
planlagt.
Revision af regnskab 2016
Den eksterne revision er lige blevet færdig, og årsrapport, protokollat og regnskabserklæring blevet underskrevet
af deltagerne. Nicolai søger for, at Michael også får skrevet under. Herefter sendes det retur til EY for deres
endelige underskrift.
Den interne revision foretog deres gennemgang d. 23. maj 2017. Der var et par småting men intet alvorligt. Der
afventer deres kommentarer.
Sport & udvikling
Andet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LC har afholdt møde lørdag den 8. april med Karl Olsson ICU i forbindelse med Sports Accord i Aarhus
LC og MK afholdt forældremøde vedr. Worlds 1. april øst
LC holdt møde den 4. april med Horsens Stallions vedr. udfordringer med dommergerning 2017
LC overværede træning og generalprøve for cheerleading landsholdene den 8. april i Randers
MK overværede træning og generalprøve for cheerleading landsholdene den 21. april i Rockets.
LC var i kontakt med diverse medier under ICU Worlds sidste dage i forbindelse med Knappe og NFL
LC jævnligt i dialog med Andy IFAF, både mail og skype
LC havde besøg af Björn Werner hele dagen den 10. maj vedr. samar bejde omkring high-school og college
LC deltog i SGD VIP arrangement før kamp mod Razorbacks
LC deltog i Razor VIP arrangement før kamp mod Wroclaw den 20. maj, samt udførte licenskontrol og
fragtede streaming udstyr

Talent & Landshold
•

Amerikansk fodbold
o

U17NM på plads i uge 42
▪
LC møde med head coach for U17-landsholdet den 16. maj – han meddelte sin
fratrædelse som head coach for landsholdet
▪
Ny head coach på plads
•
Elex Kristensen med assisterende head coach Brian Simonsen – rest af staff er
ved at blive sammensat
▪
Try-out vil finde sted mandag den 21. august i Vest og onsdag den 23. august i Øst –
info går ud så snart sted er på plads.
▪
Præcis hvilken dag vi møder ind i camp/NM, er ikke fastlagt, da jeg lige skal have regnet
på omkostningerne, men det kunne blive søndag den. 15. oktober – jeg forventer at dato
er fastlagt medio juni.

▪
▪

▪

▪

▪

U17NM skal spilles på Vejle Gl. Stadion, og vi bor og træner på BGI – kampene skal
spilles således:
Torsdag den 19. otober
•
15:00 Finland 2 – Danmark 2
•
19:0 Norge – Danmark 1 (semifinale)
Fredag den 20. oktober
•
13:00 Sverige 1 – Finland 1 (semifinale)
•
17:00 Danmark 2 – Finland 2
Lørdag den 21. oktober
•
10:00 Kamp om 3. plads
•
14:00 Finale
Som I kan se, så skal der i år spilles et regulært U17NM – det var det kompromis vi
måtte indgå, for at få Finland til at tage 2 hold med, så vi kan få 90 spillere i aktion. Det
betyder vi skal sætte holdene sammen lidt anderledes end tidligere, ikke for at vi skal
vinde NM, men for at sikre at det danske hold der møder Finland 1/Sverige 1 har niveau
til, at de får en god oplevelse og ikke bliver løbet over. Hvad vi kalder holdene og
hvordan vi adressere det tager vi senere.

o

U19-landsholds – Danmark skal være værter for U19EM i uge 28
▪
Finland, Sverige og Danmark deltager
▪
Minicamps afholdt
•
Mandag den 15. maj i Triangle Razorbacks
•
Onsdag den 17. maj Amager Demons
•
Alle spillere fra U19-landsholdets minicamp fik besked søndag den 21. maj om
de var inviteret med i camp eller ej
▪
Der er inviteret 84 i camp – der er kommet et par afbud, og der er inviteret yderligere
▪
Camp afholdes hos Middelfart Stingers 2-6. juli.
▪
Vedr. EM, så har Scandic Hvidovre det bedste tilbud – forventet ankomst lørdag den 8.
juli.
▪
U19EM afvikles på Gentofte Sportspark
•
Onsdag den 12. juli kl. 12:00 Finland - Danmark
•
Torsdag den 13. juli kl. 15:00 Finland – Sverige
•
Fredag den 14. juli kl. 18:00 Danmark – Sverige

o

A-landshold – afventer stadig afklaring vedr. A-EM kval kamp mod Italien
▪
LC har rykket IFAF/Andy flere gange, senest mandag den 29. maj – Andy har lovet
svar/afklaring snarest.

•
•

LC har deltaget i ESAA staff møde 5. april 2017
LC deltog i møde vedr. Partnerskabsaftaler 2017/2018 mellem ESAA Aarhus Tigers (amerikansk fodbold)
mandag den 22. maj – desværre udeblev klubben fra mødet. Status er, at der kun er 2 udøvere tilbage på
amerikansk fodbold på ESAA i 2017/2018, og derfor planlægger ESAA at lukke ned for den idrætsspecifik
morgentræning og tilbyde de 2 tilbageværende et basistræningstilbud.

•

Flag-football
o

Flag EM 2017 i Danmark

o

LC afholdt møde med head coach Lars Abrahamsen vedr. flaglandshold 2017 – damer – træning
er i gang.
LC holdt møde den 11. april med head coach Kasper Lindén vedr. flaglandshold 2017 – herre –
træning starter den 5. juni.

o

•

Cheerleading landshold
o
Worlds 2017 –
▪
All-Girl blev nr. 5
▪
Coed blev nr. 10
▪
Begge resultater er som udgangspunkt godkendt, men grunden den måde UCU valgte at
håndterer semi-finale og kval til final på hos All-Girl, gjorde det føltes lidt som vi blev
frataget en bedre placering, idet holdet gjorde det meget flot på semi-finaldagen – men
da alle kom videre og point fra semifinalen ikke blev regnet med i finalen, så endte AllGirl efter hold de havde slået i semi-finalen.
▪
LC var i tæt dialog med ICU Karl Olson i aftenen/natten/morgenen mellem semi -finale og
final om ICU’s måde at håndtere sagen på.
▪
God tur – passende antal hjælpere – flyturene gik godt.

▪
▪

Samarbejdet med forældre/fans er blevet forbedret i forhold til sidste år – med
forældremøder før afrejse, samt koordinering af billetter med mere.
Der er iværksat en evaluering – i første omgang et spørgeskema til udøverne, og
derefter vil der blive udarbejdet et skriv hvor ”resultater” fra spørgeskema vil indgå.

Uddannelser
Træneruddannelser
•

•

•

Amerikansk fodbold
o
Træneruddannelser – vi er i gang med program for 2017/2018
o
Dommeruddannelser 2017 gennemført
Cheerleading
o
Fredag den 21. april gennemførte de sidste den praktiske del af Niv. 2
o
På CU mødet fredag den 2. juni skal de sidste detaljer besluttes, så årets uddannelser kan
annonceres i uge 23.
Flag
o
Flag dommerkurser gennemført

Udvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cheer camp september/oktober 2017 besluttes på CU møde fredag den 2. juni
MK og NB har deltaget i 2 ekstraordinære generalforsamlinger i Aalborg Jam.
MK, LC og Nb har løbende sparret med Aalborg Jam i forbindelse med deres udfordringer på politisk
niveau.
MK har forberedt og planlagt Udviklingsmødet i cheerleading.
MK, LC og NB deltog i Udviklingsmødet i cheerleading søndag den. 21. maj.
MK og LC deltager i CU møde fredag den 2. juni.
MK overværede torsdag den 20. april AGF Remove (del af Kulturhovedstad 2017) hvor Aarhus All Star
lavede en cheerleading opvisning
MK har afholdt møde med kontaktpersoner i flag-football vest vedr. flag-bowl.
MK har stået for administrative opgaver i forbindelse med flag-bowl – nemtilmeld, med mere.
MK arbejder videre med Dansk Skoleidræt vedr. Forårsfestivaller rundt i landet, og der lukkes flere og
flere aftaler.
MK har mandag den 29. maj holdt møde I Billund, med en Erin, der vil starte cheerleading op i Billund.
TB har deltaget ved U12/U14 stævne Middelfart
TB har deltaget ved U12/U14 Stævne Amager
TB har deltaget ved U12/U14 stævne Horsens
TB har deltaget ved U12/U14 Stævne Slagelse
TB havde aftalt møde med Næstved vedr. U12/U14 Opstart projekt, men de udeblev – dato for nyt møde
er fundet

Organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MK og TB har deltaget i DIFs Udviklingskonsulenttræf
MK og TB har deltaget i DIFs Uddannelsesdag for Udviklingskonsulenter
MK og TB har gennemført DIF/DGI ”Bevæg Dig For Livet” konsulentuddannelse (2 * 2 dage)
MK deltager ved Sommer Cup den 10. juni
TB har deltaget i DIFs Uddannelsesnetværksmøde
MK, TB og LC afholder ugentlige UDV afd. møder – minimum som skype
LC har arbejdet med færdiggørelse af Strategiske Spor
TB har deltaget ved Infomøde om E-learning
TB fik aflyst møde med Udviklingsforum Boldspil Holstebro
TB har deltaget i Mermaid Bowl møde i Slagelse
LC forældremøde Worlds 1. april øst
LC holdt møde den 4. april med Horsens Stallions vedr. udfordringer med dommergerning 2017
LC overværede træning og generalprøve for cheerleading landsholdene den 8. april i Randers
LC og MB deltog i DU møde den 19. april
LC rejste til Orlando søndag den 23. april for ICU årsmøde samt ICU Worlds – var tilbage i Danmark den
2. maj
LC deltog i Udviklingsmøde Cheerleading søndag den 21. maj i Middelfat
LC deltog i SGD VIP arrangement før kamp mod Razorbacks
LC deltog i Razorbacks VIP arrangement før kamp mod Wroclaw den 20. maj, samt udførte licenskontrol
og fragtede streaming udstyr
Alle spillere fra U19-landsholdets minicamp fik besked søndag den 21. maj om de var inviteret med i
camp eller ej

•
•
•

LC deltog i Udviklingsmøde Cheerleading søndag den 21. maj i Middelfat
LC deltog i VIP arrangement før kamp mod Razorbacks
LC og NB afholdt arbejdsmøde vedr. strategiaftalen den 9. maj

KONKLUSIONER

Bestyrelsen finder, at det er vigtigt, at Niveau 2 træneruddannelsen i amerikansk fodbold gennemføres næste sæson. Slagelse og
Towers har til sammen seks trænere, der ønsker uddannelsen.
HANDLINGSPUNKTER

5 MIN

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

3. ANSØGNING FRA COPENHAGEN TOMAHAWKS VEDR.
DELTAGELSE I DEN SVENSKE TURNERING

ANDERS

DISKUSSION

Copenhagen Tomahawks har søgt om lov til, at deres kvindehold kan deltage i den svenske turnering i 2018, da der ikke er et
dansk turneringstilbud.
KONKLUSIONER

Det besluttes, at kvindeholdet får lov til at deltage i den svenske turnering i 2018.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Informer klubben om beslutningen.

Nicolai

Hurtigst muligt

25 MIN

4. INFORMATIONS FLOW TIL KLUBBER, MEDLEMMER OG DAFF.DK

PETER

DISKUSSION

Peter præsenterede sit oplæg. Det giver et rigtigt godt overbliksbillede.
KONKLUSIONER

Det bliver besluttet at nedlægge de kanaler, der er foreslået i oplæg. Der enighed om, at det er vigtigt at få implementeret
ændringerne, men med U19 EM, EM i flag football, Mermaid Bowl og U17 NM i de kommende måneder, er der ikke de interne
ressourcer til at gøre det på nuværende tidspunkt.
Det besluttes, at der skal laves et oplæg til bestyrelsen på, hvordan og hvornår opgaverne kan løses. Det er vigtigt, at se d et i
sammenhæng med de andre opgaver, der kommer i forbindelse med blandt andet Strategiaftalen. Oplægget udarbejdes, når vi
kender økonomien i Strategiaftalen med DIF.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Nedlæg de i oplægget foreslåede kanaler

Janni

Inden sommerferien

Udarbejd konkret oplæg til tidsplan

Nicolai

Efterår/ vinter

15 MIN

5. ORIENTERING VEDR. KVARTALSREGNSKAB

MIKAEL

DISKUSSION

Økonomien ser positiv ud, og det forventes, at overskuddet for 2017 bliver på 400.000 kr. Der er ikke budgetteret med afholdelse
af U19 EM og EM i flag football, men der er budgetteret med U19 EM Kvalifikationsturnering og deltagelse ved EM i flag footba ll.
Det er dog ikke ensbetydende med, at de budgetterede indtægter og udgifter kan overføres direkte. Der er også stadig
usikkerhed omkring, hvorvidt A-landskampen mod Italien gennemføres. Det er derfor svært præcist at forudset, hvor stort
overskuddet bliver.
Bestyrelsen ønsker en debitorsaltoliste ifm. kvartalsregnskabet. Nicolai sørger for, at dette bliver rundsendt.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Rundsending af debitorsaltoliste.
5 MIN

Nicolai

Hurtigst muligt

6. ORIENTERING VEDR. FOKUS PÅ VÆKST AF MEDLEMSTAL

PETER

DISKUSSION

DAFF har haft den 8. største vækst blandt de 61 specialforbund i Danmarks Idrætsforbund, med en medlemsvækst på 10%.
Der skal føles op initiativet omkring flag football.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Følg op på initiativet omkring flag football.

Lars

Næste
bestyrelsesmøde

5 MIN

7. ORIENTERING VEDR. SPONSORUDVIKLING

PETER

DISKUSSION

Peter opdaterede kort på sponsorarbejdet.
Sponsorudvalgets næste møde er om 14 dage.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

10 MIN

ANSVARLIG

8. ORIENTERING VEDR. IFAF

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Lars og Michael B deltager i IFAF’s årsmøde i Langley, Canada medio juni. Alle de andre europæiske lande som anerkender IFAF
deltager ved årsmødet.
Der sker fortsat ikke ret meget fra IFAF, der virker handlingslammet indtil CAS sagen er afgjort. Det virker til, at der kun sker noget,
når vi presser på. Det er vigtigt, at der laves gode internationale turneringer på klub - og landsholdsniveau. Det er klart målet, at
U19 EM i Gentofte skal fungere på alle niveauer, og vi lægger stor fokus på at medie og PR delen bliver rigtig god.
Bestyrelsen vil arbejde på, at spillere, trænere mv. bliver påvirket mindst muligt af konflikten.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

10 MIN

ANSVARLIG

9. ORIENTERING VEDR. STRATEGIAFTALE I DIF

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Den endelige strategiaftale er afleveret til DIF. Processen er nu, at vores DIF konsulent skriver første udkast til en administrativ
indstilling. Her forholdes fagligt til spor, resultat- og procesmål. Derudover laves en økonomisk vurdering af det indstillede beløb i
strategiaftalen. Dette gøres på baggrund af det seneste års samarbejde samt den proces , der har været med både frivillige og
ansatte i forbundet samt med de faglige konsulenter i DIF.
Den administrative indstilling bliver fremlagt for HR- og udviklingschef Anne Pøhl samt mellemlederne Morten Rodtwitt, Mikkel
Nørtoft og Martin Borch i løbet af juni måned. Herefter indstiller de den til behandling i DIF chefgruppe.

DIF chefgruppe behandler den administrative indstilling, som bliver offentliggjort til høring for specialforbunden e i uge 32 og 33.
Herefter har vi mulighed for komme med et høringssvar inden DIF bestyrelsen tage r den endelige beslutning og melder ud i primo
september 2017.
Fakta om Strategiaftalen:
•
•
•
•
•
•

Strategiaftalen træder i kraft 2018 og er gældende i fire år; 2018 -2021.
Støtten til specialforbundene er delt på et grundstøttebeløb og et strategibeløb. Derudover er der afsat midler til en
initiativpulje. Retningslinjerne for initiativpuljen meldes ud på budgetmødet 2017.
Grundstøtten er beregnet på antal medlemmer og foreninger. Grundstøtten kan derfor variere år for år, alt efter om man
stiger eller falder i antal medlemmer/foreninger.
Strategibeløbet er de midler, der søges til via strategiaftalen.
I de to første år, er der en garanti – således at I er sikret et strategibeløb svarende til 90% af det beløb I har modtaget
i fordelingsnøglen 2016.
Det er DIF chefgruppe, der laver den endelige indstilling af strategiaftale og økonomisk beløb. Herefter er det DIF
bestyrelsen der tager den endelige beslutning på baggrund af den samlede vurdering samt høringssvarene.

KONKLUSIONER

Det besluttes, at skrive en nyhed om strategiaftalen. Det skal dog lige afstemmes med DIF, at vi må vedlægge vores indstilling.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Skriv nyhed om strategiaftalen og afstem med DIF.

Nicolai

Inden sommerferien.

5 MIN

10. NORDISKE INTERNATIONALE LEDERUDDANNELSE (NILE) GENNEM
DIF

MICHAEL B

DISKUSSION

DIF tilbyder ny et nyt forløb af den Nordiske Internationale Lederuddannelse (NILE) til specialforbundene. DIF har fem pladser til
den endelige uddannelse. NILE er et samarbejde mellem idrætsforbundene i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Holland.
KONKLUSIONER

Der er ingen i bestyrelsen og administrationen, der på nuværende tidspunkt har interesse i uddannelsen.
HANDLINGSPUNKTER

15 MIN

ANSVARLIG

11. EVENTUELT

DEADLINEDATOER

MICHAEL B

DISKUSSION

Kommunikation
Vi skal være mere bevidste om, at synliggøre for klubberne, hvad vi arbejder med i DAFF. Det er rigtigt vigtigt at kommuniker e ud
til klubberne. Der kan sendes et uddrag af orienteringspunkterne ud til klubberne.
Dokumentation for lønninger
DIF Økonomi har bekræftet lønudviklingen i DAFF. Mikael sender bekræftelsen til Søllerød Gold Diggers.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Dato:

Dato:

Michael Brøndum Hansen

Nicolai Blom

Formand

Referent

DEADLINEDATOER

Dato:

Dato:

Michael Pasieczny

Peter Hvidberg

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Anders Munch Skovgren

Jacob Østergaard Brinkløv

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Sanne Ewé

Mikael Sohn Ottesen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Dato:

Dato:

Inge Romsdal

Niels Højen Hansen

1. suppleant

2. suppleant

