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1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
PH bød velkommen. Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkt 4.2.
2. Tidligere møder
2.1. Godkendelse af referat af møde i forbundsledelsen 1.-2. april 2022
Godkendt.
2.2. Opfølgningsliste
Opfølgningslisten blev gennemgået. Flere af punkterne er sat på dagsordenen.
2.3. Møde i samarbejdsudvalget 1. juni 2022
Mødet kom meget til at omhandle en drøftelse af de organisatoriske udfordringer i regionerne i
forhold til at få valgt formand og bestyrelsesmedlemmer. Det blev aftalt, at forbundsledelsen
skal påbegynde en proces hen imod at få lavet nogle fælles rekrutteringsmodeller til brug for forbund og regioner samt få set på mulige udviklinger/ ændringer af den nuværende organisering.
I forhold til præsentation af de nye strategiaftaler med DIF blev det besluttet, at forbundsledelsens
kontaktperson sammen med konsulenten drøfter aftalen i de enkelte regioner.
Forslag til mødedato afventes fra regionerne (møde med Region Hovedstaden finder sted 16/8).
3. Økonomi
3.1. Orientering og ansøgninger
Al bogføring er ’up to date’. Forbundsledelsen vil modtage halvårsregnskab og status i juli.
Afrapportering og regnskab for bevillingen på 800.000 kr. i 2021 fra Kulturministeriet til Covid-10 rettede aktiviteter inden for IFS skal afleveret inden 30. juni. Der er uddelt 734.000 kr.
til samarbejdspartnere (foreninger, bosteder m.fl.) og nogle midler er kommet retur, så slutresultatet er, at der er benyttet næsten 600.000 kr. til sammenlagt 41 steder.
3.2. Bevilling fra Kulturministeriet til IFS
I forbindelse med fordelingen af midler i det såkaldte idrætsaktstykke under udlodningsloven
er det blevet besluttet at tildele DAI / Idræt for sindet 739.600 kr. i 2022 for at understøtte vores indsats for socialt udsatte. I forbindelse med forhandlingerne om aftalen fik vi at vide, at
den økonomiske ramme til Idræt for Sindet var sikret for de næste fire år, men meldingen fra
Kulturministeriet er nu, at vi desværre skal på den igen til næste år, fordi en del af pengene i
dette års aktstykke udløber pr. 1. januar 2023.
Vi skal nu afvente den endelige besked fra Kulturministeriet, idet aftalen afventer en formel
godkendelse i Finansudvalget (hvilket er en formssag).
Glædeligt, at vi allerede nu modtager en bevilling og som, i modsætning til sidste år, ikke er
øremærket til et bestemt formål (Covid-19).
PT vil sætte sig sammen med DIF efter sommerferien og drøfte rammerne for den videre finansiering af Idræt for sindet. Men godt, at vi umiddelbart ikke løber ind i nogen økonomiske
problemer med IFS i 2023.

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
4.1. Internationalt arbejde – nyt fra CSIT
PT refererede fra møde i CSIT’s bestyrelse, hvor bl.a. CSIT World Sports Games 2023 i Rom
blev drøftet. Indbydelse skal snart udsendes.
4.2. Idræt for sindet
MD omtalt udfordringer med besparelser i to kommuner, som kunne resultere i en lukning af
mulighederne for kommunes borgere med psykiske vanskeligheder i at deltage i idræt.
MD omtalte desuden Idrætsfestivalen i Vejle i næste uge, der lige nu samler 214 deltagere og
40 hjælpere. Der er også indgået økonomiske aftaler med en række sponsorer og samarbejdspartnere.
5. Øvrige punkter
5.1. Fremtidens idrætsforum
På SU-mødet 1. juni, blev det besluttet fremover at gennemføre idrætsforum for de idrætter og
aktiviteter, hvor det er muligt, og hvor der er behov. Desuden skal der findes en anden samling
på tværs af idrætterne. Krolf har med god succes gennemført Idrætsforum (men fik ikke valgt
en formand for landsudvalget). Der skal arbejdes på at finde et emne og et indhold til en samling, der kan få regioner og udvalg til at deltage.
5.2. Modeller for organisering i regionerne samt for rekruttering af ledere
Som opfølgning på mødet i samarbejdsudvalget 1. juni blev det, indtil videre, besluttet at arbejde videre med at få beskrevet to alternative modeller for organisering:
Dette kunne være – som der nu arbejdes videre med til næste møde:
En model, hvor der nedsættes et forretningsudvalg, der kan tage beslutninger og stå for økonomien samtidigt med at de regionale idrætsudvalg bevares.
En anden model, hvor der beskrives mulighederne for, om nødvendigt, at sammenlægge to regioner på det organisatoriske/ ledelsesmæssige plan men fortsat have regionale idrætsudvalg i
hver region.
6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
6.1. Indmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Half Men Half Biscuits, Frederikssund Krolf Team, Sport Compass FC, SVBG
03, Rødderne, Boldklubben Folehaven, FC Westwood, KN Fit 4 Fun, Brøndby Trim, Akademisk Boldklub (AB).
Syddanmark: Fredericias Unikke Idrætsforening.
Midtjylland: Studie-Idræt VIA Campus Horsens, Dania Randers Studie Sport, Vestervang
Idrætsvenner, Lystrup Svømning, BSS Sport Fly Krolf og Krocket Ungdoms – og Seniorklub,
FOKUS, Idrætsudvalget på VIA Campus C Aarhus, Bjerringbro Krolf Klub, Hinnerup og
Omegns GF, Vejlby-Risskiv Idrætsklub.
Nordjylland: Glad Imens, SEIF Håndbol, Tofteparkens Krolfklub, Tolne Mosbjerg Idrætsforening, Starndby-Elling-Nielstrup Idrætsforening, Blokhus Bowling Klub, Vrensted Idrætsforening.
Ekstraordinære: Banebryderne – Faxe kommune.

6.2. Udmeldelse af foreninger
Hovedstaden: Sporvejenes Idrætsforening, Tuzla Spor, Fodbold Klub 6K, IF Gastech-Energi,
Førsteholdet, FK Saturn, BK Sømændene, Boldklubben Olivia, B 2009, Dendermonde, Bjarnes Drenge, Sagets Helte, FB Bull, DBKYS, Los Rojiblancos, Dynamo Dragsholm, SY,
Sminketeatret FC, Zebra 2.0, Sporting PB, Borussia Benutzen, De Røde Kluude, F.C. Tiponi,
Bufteholdet, KiteDenmark BK, Edura, Union Cerveza, FC Bastille, Dansk Algerisk Forening,
Dynamo Porcos, Holdet.
Sjælland: IF Sund Stil, Seiki Karate-Do Kai, Idrætsplejecenter Jernholtparken, Knabstrup
Krolf.
Syddanmark: Studiebold EAL Odense, Vejle United Futsal.
Midtjylland: Bavnehøj Senior Idræt, Gymnastikforeningen KVIK – Viborg, Rønde Almen
Idræt.
Nordjylland: Aserne, Krudtuglerne i Stenum
Ekstraordinære: Socialafdelingen – Nyborg, Bostedet Diagergård.
6.3. Emner til den vakante plads i forbundsledelsen
Der blev drøftet et emne til den vakante plads. Vedkommende inviteres med til næste møde.
6.4. Konsulentsituationen
Andreas Thiesson har opsagt sin stilling som konsulent pr. 1. august 2022. Som ny konsulent i
Syddanmark er Josef Sedighi Frandsen blevet ansat med start 15. august 2022.
Som opfølgning på beslutningen på sidste møde er Kimmie Wulff Christiansen blevet ansat
som konsulent i Hovedstaden/Sjælland med start 1. september 2022.
7. Kommende mødeaktiviteter
7.1. Møde i forbundsledelsen 23. august 2022
Afholdes i Brøndby med start kl.17.00.
8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.
8.1. CSIT - kongres 7.-13. november 2022 i Rom
Det blev besluttet at deltage med PH, PR, MD, EM og eventuelt SSB.

Brøndby, den 4. juli 2022
Referent: Palle Thomsen

