
 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets    

styrelsesammanträde torsdagen den 19-20 

november 2022  

 

 

 
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande   Lars Håkansson, kassör 

Ylva Mellin, vice ordförande    Lina Falk, sekreterare 

Barbro Wettersten, vice sekreterare   Henrik Lavergren, suppleant  

Dan Törnlind, ledamot    Bernt Augustsson, lekmannarevisor 

Göran Fransson, valberedningen   Per-Ola Nilsson, Digitalisering  

Jan Larsson, varpakonsulent 

 

Med anmält förhinder: 

Mikael Nilsson, ledamot 

Thomas Holmqvist, suppleant 

 

 

Dagordning. 

§ 1. Sammanträdets öppnande. 

Ordförande hälsade alla varmt och hjärtligt välkomna till ett efterlängtat fysiskt sammanträde här i 

Stockholm den 19-20 november 2022. Ett viktigt möte där vi summerar 2022 års verksamhet med 

en första upplaga av vår årsberättelse samt börjar planera för ett kommande verksamhetsår 2023. 

 

Vi har alla ett stort ansvar för att hitta bra och hållbara lösningar som tar varpaidrotten framåt. Vi 

måste se möjligheter i stället för svårigheter. Varmt välkomna! 

 

Därefter vände sig ordförande till dom utanför styrelsen och hälsade dom ett extra varmt och 

hjärtligt välkomna, och det är: Göran Fransson, valberedningens ordförande. Jan Larsson vår 

varpakonsulent. Bernt Augustsson vår lekmannarevisor samt arbetande med metallvarpa-

stenvarpa-gummivarpa. Per-Ola Nilsson digitalisering. Varmt välkomna! 

 

Anmält förhinder, alltså frånvarande är ledamot Mikael Nilsson och suppleant Thomas Holmqvist. 

 

Förslag: Suppleant Henrik Lavergren går upp som ordinarie ledamot med rösträtt.  

Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Ordförande framförde ett stort tack till vår varpakonsulent Jan Larsson, för utomordentligt bra 

förarbete inför styrelsekonferensen.  

 

Därefter förklarades styrelsesammanträdet den 19-20 november att vara öppnat.  

 



 

§ 2. Fastställande av dagordning. 

Kallelse med dagordning inför styrelsemötet samt en första upplaga av årsberättelsen för 2022 har 

skickats till samtliga. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna den dagordning som föreligger med följande justering: 

Övriga frågor blir i stället punkt 14 

Sammanträdets avslutande blir i stället punkt 15. 

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

Styrelsen beslutade att välja Dan Törnlind som protokolljusterare. 

§ 4.  Föregående mötesprotokoll. 

Det gäller styrelsemötesprotokoll från den 14 september 2022. 

Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll. 

§ 5. VU:s rapporter/Årsberättelse 2022 Första upplagan 

En första upplaga av årsberättelsen för 2022 gicks igenom och justerades. Flera arbetsgrupper 

behöver inkomma med en mer utförlig rapport.  

 

Sekreta utskottet: 

Styrelsen beslutade att i nabben gå ut med information om olika uppvaktningsmöjligheter som 

föreningar kan ansöka om samt vad som gäller kring detta.  

Tävlingsprogram för 2023 års verksamhet gicks igenom. 

Styrelsen beslutade att godkänna ett preliminärt tävlingsprogram för 2023 års verksamhet vilket 

kommer att publiceras i kommande nummer av nabben.  

§ 6.  Rapporter arbetsgrupper 

a) Sekreta utskottet (Jan Larsson) 

Inget nytt. 

 

b) Hästsko (Dan Törnlind) 

Inget nytt. 

 

c) Gotländska idrotterna (Mikael Nilsson) 

Inget nytt. 

  

d) Domaransvarig (Henrik Lavergren) 

Domarrapport med reflektioner är utskickat inför styrelsemötet.  

 

Diskussion fördes kring att ett mer effektivt administrativt arbete vid SM-tävlingar kan göra att 

tävlingsdagarna förkortas. Förslag till eventuella förbättringar/förändringar diskuterades. 

 

e) Antidoping (Jan Larsson) 

Inget nytt. 

 



f) Utbildning & Jämställdhet (Ylva Mellin) 

Utnyttja de utbildningar som RF/SISU erbjuder som riktar sig mot föreningar, behöver kollas över 

vilka utbildningar detta handlar om.  

 

Behövs en instruktionsfilm eller tydligt instruktionsmaterial kring metallvarpa för att tydliggöra 

vilka regler som gäller vid en tävling.  

 

Behov av en domarutbildning framöver för att utbilda fler domare inom idrotten. 

 

g) Sponsring (Jan Larsson) 

”Tillsammans för fler i rörelse” kommer att läggas på is under 2023. 

 

h) Ungdomsgruppen (Thomas Holmqvist) 

Inget nytt. 

 

i) Digitalisering (Per-Ola Nilsson) 

Styrelsen presenterades en första visning av SVF:s framtida hemsida som kommer att gälla fr.o.m. 

1 januari 2023.  

Styrelsen beslutade att samtliga i styrelsen får i uppdrag att inkomma med synpunkter på innehåll 

och utseende på hemsidan. Synpunkterna ska skickas in till Jan på kansliet inom 1 månad. 

 

Styrelsen beslutade att tydlig kontaktinformation till förbundet bör framgå på första sidan.  

 

Styrelsen beslutade att Göran Fransson skriver samman ett informationsdokument om att det 

finns ett företag som man för 995 kr kan exportera föreningens information som idag finns på 

idrottonline. Göran skickar informationen till Jan på kansliet som därefter skickar ut informationen 

till samtliga föreningar. 

 

j) Redaktionskommitté (Jan Larsson) 

Inget nytt. 

 

k) Strategi & visioner 2020-2025 (Styrelsen) 

Inget nytt. 

 

l) Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa (Bernt Augustsson) 

Inget nytt. 

 

m) Pressansvarig (Lars Henriksen) 

Dan Törnlind rapporterade att P4 Dalarna har tagit kontakt angående att de vill göra ett reportage 

av hästskokastning. Det ingår i ett projekt att belysa idrotter som inte får så stort mediafokus. 

Kommer att ske i någon form under våren.   

 

 



§ 7. Förslag till förbättringar/förändringar inför 2023-2024 

Digitalisering 

En arbetsgrupp tillsattes för att se över SVF nytta angående att ha ett digitalt anmälningssystem 

med tillhörande databas. Vid vidare undersökning visade sig att behovet kring ett sådant system 

inte är tydligt att det just nu inte finns utrymme för att finansiera ett sådant projekt.  

 

Förslag: SVF lägger förslaget med ett digitalt anmälningssystem med tillhörande databas på is för 

tillfället samt tar bort delen i verksamhetsplanen kring att vi ska arbeta med att göra alla 

anmälningar digitaliserade till SM och andra tävlingar under 2021-2025 och att fokus på arbetet 

ska läggas på övriga punkter under digitalisering i verksamhetsplanen. 

 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Styrelsen beslutade även att Henrik Lavergren och Bernt Augustsson går ur den arbetsgrupp som 

fick i uppdrag att se över SVF nytta med ett sådant system och arbetsgruppen för digitalisering 

fortsätter som tidigare.  

Styrelsen beslutade att när det från kansliet går ut ett mejl till föreningarna om att inkomma med 

föreningsuppgifter ska det ingå en fråga kring om föreningen har en hemsida och vilken adress den 

i så fall har.  

Kommande SM-tävlingar (Bernt Augustsson) 

Rapport om reflektioner och synpunkter som framkommit efter utvärdering av årets SM-tävlingar.  

SM-tävlingar 

Ett resultat ska anmälas av samtliga involverade kastare till sekretariatet. 

Tydlig information ut till kastare behövs om vad det är för rutiner som gäller vid en SM-tävling.  

 

Styrelsen beslutade att tävlingsledningen ska ha tydliggjort rutiner inför tävlingen.  

 

Steglottning 

Det har framkommit synpunkter från herrar seniorer att man vill ha mer steglottning och mindre 

med gruppkastning. Tävlingsgruppen har sett över flera möjligheter till steglottning men är 

förslagsvis mycket tveksamma till ett sådant förslag.  

Förslag: Tävlingsgruppen ser enbart en möjlighet vilket är steglottning från 7 lag. 

 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Förslag på tillkommande regler för Force Majeure vid SM-tävling. 

Förslag på tillkommande regel under paragraf 23:  

Tävlingsledningen vid ett SM kan vid extremt väderförhållande och andra oförutsedda 

tidsfördröjande händelser – som omöjliggör att genomföra en tävlingsgren inom kulkastning – 

åberopa Force Majeure och besluta om delvis andra regler – t.ex. att inte genomföra semifinaler 

vid gruppkastning, börja kulorna på 2, 4 eller 6, kasta en kula t.o.m. semifinal. Vid en sådan 

händelse ska man alltid försöka att prioritera att final kastas med av SVF beslutande regler, d.v.s. 3 

kulor från 0. 



Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Styrelsen beslutade att en tävlingsledning vid SM består av: representant från förbundet, 

tävlingsledare, representant från arrangörsförening samt huvuddomare. Ett tydliggörande kring 

detta ska framgå i tävlingsreglerna.  

§ 8. SM 2023 och framåt 

Lottning inför SM 

Styrelsen beslutade att lottningen vid ett SM ska vara färdig senast 10 dagar innan SM-tävlingen.   

 

Arrangör av SM 

Styrelsen beslutade att SVF framöver inte kommer att arrangera SM utan att det finns en eller fler 

föreningar som medarrangör. Intresset i föreningarna kring att arrangera SM är svalt.  

 

Styrelsen beslutade att det tidigare beslut gällande att en SM-tävling i metallvarpa ska arrangeras 

vartannat år på fastlandet vartannat år på Gotland upphävs. 

 

Styrelsen beslutade att arrangemang av en SM-tävling/tävlingar är flexibelt gällande datum, 

arrangörsplats och discipliner och beslutas av styrelsen utefter vad som för tillfället verkar bäst för 

verksamheten. Viktigt att belysa att om SM i hästskokastning arrangeras på annan ort än SM i 

metallvarpa så får tävlingen inte arrangeras vid samma datum.  

 

Utvärdering av SM-tävlingar 2022 

Enkät har skickats ut till samtliga föreningar som under 2022 varit med och arrangerat en SM-

tävling. Rapport kring de svar som inkommit efter utvärderingen redovisades.  

 

Styrelsen beslutade att handhavandet av anmälningar till SM i hästskokastning samt 

anmälningsavgifterna kan hanteras av Svenska hästskovarpaförbundet. Dan får i uppdrag att 

diskutera detta med berörda och återkomma till styrelsen med rapport.  

Styrelsen beslutade att en utvärderingsenkät fortsättningsvis varje år skickas ut till de föreningar 

som varit med och arrangerat en SM-tävling under året. 

 

Tävlingsansökningar SM 2023 

En ansökan har inkommit från Fårö IF angående att få arrangera 2manna-SM 2023 i Fårö 

(Suderstrand) den 2-3 september. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna ansökan. Jan tar kontakt med Benny Broberg angående 

logimöjligheter.  

 

Styrelsen beslutade att preliminära datum för föreningar att ansöka om SM 2023 är den 14-16 juli 

samt den 28-30 juli. 

 

 

 



§ 9. Motioner/regeländringsförslag 

Tillverkning av stenvarpor (Bernt Augustsson) 

Tävlingsgruppen fick vid höstmötet 2021 i uppdrag att under 2022 fortsätta att utreda en 

eventuell översyn av reglerna för tillverkning av varpastenar. Det har kommit in delade meningar 

bland kastare kring tillverkning av stenvarpa. Vissa vill släppa tillverkningen fritt andra vill ta bort 

tag helt. Diskussion kring stenvarpa kommer att ske den 3 december på Gotland med gotlands 

varpaförbund. 

 

Förslag: Förmå någon arrangör av stenvarpatävling att arrangera en tävling under 2023 med två 

klasser. En klass som inte tillåter några tag alls (enbart litet sidtag för pekfinger) dels en klass med 

fria tag. Förhoppningsvis kan en sådan tävling ske under Stångaspelen. 

 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Bernt får i uppdrag att ta kontakt med Mikael Nilsson för att 

se om arrangemanget kring dessa två klasser kan utföras under stångaspelen 2023. Efter denna 

tävling kommer styrelsen se över tävlingsreglerna för stenvarpa och eventuellt förbättra/förtydliga 

dessa. 

Styrelsen beslutade att Jan skickar ut reglerna för stenvarpa till samtliga styrelsemedlemmar så att 

alla blir pålästa om vilka regler det är som gäller.  

 

Tillåta lagsammansättning över klubbgränser (Bernt Augustsson) 

Förslaget har huvudsakligen till syfte att ge möjlighet för kastare i klubbar som inte får ihop lag att 

kunna ställa upp på lagtävling genom att kasta med kastare från andra klubbar. 

 

Styrelsen beslutade att fokus i föreningarna bör ligga på nyrekrytering och att behålla föreningen i 

centrum. Styrelsen ser att ett beslut gällande lagsammansättning över klubbgränser helt går i fel 

riktning mot verksamhetsplanen och beslutade att utredningen läggs ner.  

 

Styrelsen beslutade att kansliet gör en skrivelse angående beslutet som skickas till berörda parter.  

§ 10.Valberedning (Föredragande Göran Fransson) 

RF har skapat ett nätverk för samtliga ordförande (sammankallande) i SF:s valberedningar med två 

träffar per år för utbyte.  

 

Diskussion fördes kring hur styrelsens framtida sammansättning ska se ut.  

 

Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget om att ta bort suppleanter ur 

styrelsesammansättningen och presentera ett förslag till stadgeändring vid kommande 

förbundsmöte. Styrelsen kan vid behov adjungera en ledamot (som kan engagera sig i frågor men 

som inte har rösträtt). Styrelsen kan även adjungera lämpliga personer till arbetsgrupper kring 

olika projekt samt vid behov välja in suppleanter på en tid av ett eller två år till styrelsen. 

 

Styrelsen beslutade att valberedningen sammansätter en text för förslag till stadgeändring som 

därefter skickas till VU för godkännande av text. Förslaget skickas till samtliga föreningar i god tid 

innan förbundsmötet. 

 



 

Valberedningen kommer innan den 1 december ta kontakt med samtliga inom styrelsen som står 

inför omval. 

§ 11. Ekonomi (Föredragande Lars Håkansson) 

Ansökan återstartsstöd 

En ansökan om 9 600 kr har inkommit från Gotlands varpaförbund. Man planerar att ha en 

varpaträff den 3 december för att diskutera varpans framtid. Man har bjudit in kastare, tidigare 

kastare, ledare och supportrar.  

 

Summan avser bl.a. avgift för lokal, moderator och lunch för deltagarna. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna ansökan. 

 

Nuläge 2022 

En resultat- och balansrapport har skickats till samtliga inför mötet. Denna gicks i korthet igenom 

och diskuterades. 

Idrottsförsäkring Folksam 

Under SM i Klintehamn uppkom en personskada under tävling på en kastare. Folksam hävdar att 

försäkringen ej täcker detta då det skett under utövandet av idrotten. Styrelsen stöttar händelsen 

och ser att man ser över försäkringens villkor. 

Styrelsen stöttar händelsen och beslutade att Lars Håkansson tar kontakt med berörd person och 

kollar över vilka möjligheter som finns och vad villkoren säger samt återkommer till styrelsen för 

hur man i så fall går vidare i ärendet.  

 

Licensavgift för 2023 

Förslag: Fria licensavgifter för 2023 med finansiering från återstartsmedel. 

 

Styrelsen beslutade enligt förslaget. 

 

Årsberättelse för 2022 

Styrelsen beslutade att ett avsnitt kring återstartsstöd ska finnas med i årsberättelsen för 2022.  

Arvoden för 2022 

Styrelsen i samråd med valberedningen beslutade följande kring arvoden utefter ansvarigas 

prestationer under verksamhetsåret: 

 

Arbetsgruppen för Hästskokastning (Dan Törnlind), FGI (Mikael Nilsson) och Digitalisering (Per-Ola 

Nilsson) – Fullt arvode utgår (9 000 kr) 

 

Domaransvarig/Tävlingsfrågor (Henrik Lavergren) – Del av arvode utgår (6 000 kr) 

 

Utbildning och jämställdhetsansvarig (Ylva Mellin) – Del av arvode (6 000 kr) 

 

Arbetsgruppen för ungdomsverksamhet (Barbro Wettersten, Tomas Holmqvist) – Inget arvode 



utgår 

 

Arbetsgruppen för metallvarpa-stenvarpa-gummivarpa (Bernt Augustsson) – Fullt arvode utgår 

(9 000 kr) 

§ 12. Återstartsplan och förbundsutvecklingsplan 

Diskussion fördes kring huvudmål samt de tre delmål som finns under SVF:s 

förbundsutvecklingsplan.  

 

Huvudmål: Fullvärdig medlem i RF 

Delmål 1: Vi ska ha 50 eller fler föreningar i SVF 

Delmål 2: Vi ska ha 15 eller fler föreningar som ansöker om LOK-stöd 

Delmål 3: Vi ska ha fler ungdomar och ledare till SVF 

 

Jan Larsson kommer att ha möte med en person som önskar starta en förening som i dagsläget 

enbart kastar kubb. 

 

Styrelsen beslutade att dom är hjärtligt och varmt välkomna att starta en förening inom SVF men 

att de samtidigt måste utöva någon av SVF:s grenar så som hästskokastning, varpa eller gotländska 

idrotter. Material för att utöva detta kan lämnas ut av SVF. 

§ 13. Riksidrottsforum (Föredragande Lars Henriksen och Ylva Mellin) 

Rapport från riksidrottsform där ca 400 personer deltog.  

 

Deltagarna delades in i mindre arbetsgrupper där olika idrottsförbund fanns representerade. I 

dessa arbetsgrupper diskuterades olika ämnen bland annat trygg idrott, strategi 2024/2025 och 

utmaningsområden. 

Under forumet hölls en föreläsning ”Att leda i komplexitet” som var mycket bra.  

 

§ 14 Övriga frågor 

Arkivering  

Styrelsen beslutade att protokoll ska finnas på hemsidan tre år tillbaka i tiden.  

 

Styrelsen beslutade att viktiga dokument så som protokoll, resultat från SM, årsberättelser, 

utredningar med mera ska arkiveras i pappersformat på kansliet under tre års tid.  

 

Kommande styrelsemöte  

Styrelsen beslutade att nästa styrelsesammanträde blir torsdagen den 23 mars. Sammanträdet 

kommer då att hållas digitalt via teams.  

 

Förbundsmöteshelgen den 25-26 mars 

Styrelsen beslutade att förbundsmötet den 25 mars kl 11 kommer att arrangeras på Visby, 

Gotland. 

 

Styrelsen beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att se över plats och återkomma.  



 

Ungdomsverksamhet 

Samtliga i styrelsen fick i uppdrag att se över hur arbetet med ungdomsverksamheten ska se ut. 

Hur ska arbetsgruppen se ut i framtiden? Vilka punkter ska vi fokusera på?  

 

Upplägg av kommande höstkonferens 

Styrelsen beslutade att kansliet får i uppdrag att hitta ett nytt hotell för kommande 

styrelsekonferenser.  

 

Styrelsen beslutade att kommande höstkonferenser förläggs på lördag-söndag med transport 

under lördag förmiddag.  

§ 15.  Sammanträdets avslutning. 

Lars Henriksen tackade samtliga för ett intressant och bra styrelsemöte. Önskade samtliga en 

trevlig resa hem och en God Jul och avslutade därefter mötet. 

 

22-11-20 

 

____________________  _____________________ 

Ordförande, Lars Henriksen  Sekreterare, Lina Falk 

 

____________________ 

Protokolljusterare, Dan Törnlind 


