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Protokoll fo rt vid Svenska 
Varpafo rbundets styrelsemo te. 8 juni 

kl. 18.30 via Teams.  
 

Närvarande: 
Lars Henriksen  Ordförande    
Lina Falk  Sekreterare 
Ylva Mellin  Vice ordförande  
Barbro Wettersten  Vice sekreterare 
Lars Håkansson  Kassör 
Mikael Nilsson  Ledamot  
Dan Törnlind  Ledamot (Hästsko) 
Tomas Holmqvist  Suppleant 
Henrik Lavergren  Suppleant  
Bernt Augustsson  Lekmannarevisor (sammankallande metall-sten-gummi varpa) 
Jan Larsson  Varpakonsulent  
 
Med Anmält förhinder: 
Barbro Wettersten Vice Sekreterare 

 
§ 1 Styrelsesammanträdets öppnande.  

Ordförande hälsade samtliga varmt och hjärtligt välkomna till kvällens styrelsemöte och 
öppnade därefter mötet. 
 
Styrelsen beslutade att Henrik Lavergren går upp som ordinarie ledamot med rösträtt i 
Barbros frånvaro.  

 
§ 2 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  
 
§ 3 Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

Styrelsen beslutade att välja Tomas Holmqvist att jämte ordförande justera mötets protokoll.  
 
§ 4 Svenska Mästerskapen. 
 Presentation av arbetsgruppen Metall-Sten-Gummivarpas förslag kring eventuell SM tävling. 

 
Styrelsen beslutade att arrangera SM i Metallvarpa i CM och Individuell kula i samband med 
2-manna SM i Klintehamn den 5-6 september 2022 med fortsatt diskussion kring utökade 
tillstånd från kommun och Polis och det kompletta arrangemanget. 
 
Styrelsen beslutade om följande uppdelning: 
Måndag 5/9  Individuell kula 
Tisdag 6/9 CM-kastning 
 
Styrelsen beslutade att Svenska Varpaförbundet står som huvudarrangör men att undersöka 
möjligheten till klubb/klubbar som medarrangörer för tävlingen.   

 
Styrelsen beslutade att ungdomsgruppen får i uppdrag att föreslå lämplig tid och plats för 
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ungdoms-SM på Gotland (3-mannalag, CM och Individuellt). 
 
Styrelsen beslutade att se över möjligheten till att arrangera SM i 3-mannalag på Gotland 
under säsongen. Utgångspunkten för utredningen är en kastdag antingen en lördag eller en 
söndag. Styrelsen återkommer när ytterligare information finnes. Styrelsen har önskemål om 
förening/föreningar som står som medarrangörer.   
 
Styrelsen beslutade att sista anmälningsdagen den 1 juli kvarstår.  
 

§ 5 Övriga frågor  
Förening vid tävling 
Frågan angående om en kastare kan tillhöra flera föreningar vid utövande av två olika idrotter 
diskuterades. Svar har inkommit från RF där det framgår att Svenska varpaförbundet 
bestämmer detta själva och eventuellt reglerar det i tävlingsreglerna. 
 
Styrelsen beslutade att en kastare får tillhöra flera föreningar vid utövande av flera olika 
idrotter. Styrelsen beslutade även att följande diskussion får föras om eventuell justering av 
tävlingsregler med mera. Med olika föreningar menar styrelsen Metall-Sten-Gummivarpa, 
Pärk och Hästskovarpa. 
 

§ 6 Sammanträdets avslutning. 
 Ordförande tackade samtliga och avslutade därefter sammanträdet.  
 
 
 
 
 
22-06-08 
 
 
____________________    ___________________ 
Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 
 

 
        Protokolljusterare, Tomas Holmqvist  

 


