
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Barbro Wettersten, vice ordförande 

Lina Falk, sekreterare 

Mikael Nilsson, ledamot  

Dan Törnlind, hästskovarpa 

Thomas Holmqvist, suppleant 

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

Med anmält förhinder: 

Ylva Mellin, vice ordförande  

Henrik Lavergren, suppleant 

 

 

Protokoll nr 3 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-06-15 

 

§ 27. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte där samtliga i styrelsen varit 

inbjudna för att diskutera några punkter.  

 

Styrelsen beslutade att Thomas Holmqvist går upp som ordinarie ledamot med rösträtt i Ylva 

Mellins frånvaro.  

§ 28. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 29. Protokolljustering. Protokoll 2022-05-05. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes. 

 

§ 30. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes därefter.  

 

§ 30. SM Lagkula 2022 

Ansökan om att få arrangera Lag-SM 2022 har inkommit från Roma IF, Garda IK samt VK 

Björken.  

En enhällig styrelse beslutade att Garda IK i ett samarrangemang tillsammans med SVF 

arrangerar lag-SM i tremanna för damer, herrar och oldboys/oldgirls den 13 augusti 2022 i 

Garda.  

 

Styrelsen bedömer att 13 augusti är ett bättre datum med tanke på bokning av resor och logi 

samt att man från fastlandsföreningar framfört att man inte kommer att åka till en SM-

tävling i lagkula på Gotland under juli månad. SVF har även svårt att bidra med 

representanter till en tävling 30 juli. 

 



Roma IF stod 2003 som arrangör för SM-tävlingar. Garda IK har tidigare inte varit arrangörer 

för en SM-tävling och SVF ser positivt till att intresset nu finns.  

 

SVF tackar för visat intresse och uppskattar engagemanget i föreningarna. Styrelsen 

uppskattar det jobb man har lagt ner och hoppas på att detta kan användas inför 

ansökningar för SM-tävlingar kommande säsong.  

 

Styrelsen beslutade att ordförande, sekreterare och varpakonsulenten får i uppdrag att 

tillsammans författa text kring beslut och bakgrund till beslut och att detta under kvällen 

publiceras på hemsidan. Ett mail med information om beslut skickas även ut till samtliga 

föreningar. 

 

VU beslutade att ordförande, varpakonsulent och Garda IK upprättar ett avtal angående 

arrangemanget av Lag-SM.  

 

VU beslutade att SVF står för kostnaden för priser placering 1-4 i klasserna damer, herrar 

samt oldboys/oldgirls. VU beslutade även att startavgiften för samtliga klasser går till 

arrangörsföreningen. 

 

Enligt tidigare styrelsebeslut kvarstår 1 juli som sista anmälningsdag till lag-SM i tremanna i 

Garda samt individuellt och CM i Klintehamn.  

 

§ 32. Licenser/Övergångar  

Många nya licenser har inkommit. 

 

Inga nya ansökningar om övergångar. 

 
§ 33. Återstartsstöd, ansökningar 
FGI Föreningen Gutnisk Idrott 
Ansöker om en kompletterande summa av 15 000 kr efter att de fått anlita instruktör i 
InDesign ytterligare timmar inför introduktion till ett designprogram för att skapa bilaga inför 
Stångaspelen. 
 
VU beslutade att bevilja ansökan. Mikael Nilsson deltog inte beslutet pga jävsituation.  
 
Landskrona VK 
Ansöker om en summa på 7940 kr för att bland annat locka fler ungdomar till föreningen 
samt att eventuellt skapa ett intresse för varpaidrotten i närliggande byar och kommuner. 
Detta ska ske genom deltagande på ”Sommar i Lagunen” som lockar många ungdomar, 
affischering i närliggande kommuner samt kontakt med tidigare varpakastare.  
 
VU beslutade att skicka tillbaka ansökan till föreningen för omformulering. Kostnader för 
ledararvoden utbetalas inte. En ny ansökan får skickas in till VU. Jan Larsson får i uppdrag att 
återkoppla till föreningen.  
 



Ardre IF 
Ansöker om en summa på 10 000 kr för uppstart av förening och grundläggande funktioner 
så som material, lokalhyra, uppstartsmöten m.m.  
 
VU beslutade att bevilja ansökan. 
 
 
§ 34. Rapporter. 

Ordförande 

• 2022-05-05. Kontakt med Göran Fransson, GVF angående återstartsstöd 
• 2022-06-02. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte 
• 2022-06-08. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte  
• Vecka 23. Arbetat med SM-frågor gällande arrangemang m.m.  
• 2022-06-13. Deltagit på teamsmöte med RF gällande utvecklingsarbete 

föreningsstöd/LOK-stöd 
• Löpande arbete 

 
Sekreterare 

• 2022-06-02. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte 
• 2022-06-08. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte  

 
Kassör  

• 2022-06-02. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte 
• 2022-06-08. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte  
• Utbetalat återstartstöd till Gävlebocken  
• Gjort en sammanställning av återstartsstöd del 1 och del 2 

 
Mikael Nilsson (Inskickad inför sammanträdet) 

● Styrelsemöte med SVF 8/6 
● Möte med FGI Stångaspelen i Stånga 9/6 
● Junipärken 11/6 
● Parasportträning 12/6 
● Teamsmöte med RF gällande utvecklingsarbete föreningsstöd/LOK-stöd 13/6 
● LOK redovisning 14/6 
● Skinn till pärkbollar beställt 

 
Dan Törnlind 

● 2022-06-02. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte 
● 2022-06-08. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte  

 

 

 



Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• 24 maj. Information om hemsida RF-SISU 
• 2022-06-02. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte 
• 2022-06-08. Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte  
• Uppdaterat arbetsbeskrivningar, arbetsrapporter, licenser och adresslistor 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 35. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 36. Idrottsmedel 
Inget nytt.  
 
§ 37. Nabben 
Nabben nr 2/22 har kommit ut i brevlådorna.  
 
§ 38. Övriga frågor 
SM i Klintehamn  
Arbetet med förberedelser inför SM i Klintehamn pågår.  
 
Kostnader SM 
En ansökan har inkommit från Olof Lithberg som pga av ändrat datum av SM önskar få 
ersättning för biljetter för resa som ej är ombokningsbar.  
 
VU beslutade att ersätta Olof för de inställda resekostnaderna och att Jan tar kontakt med 
Olof för övriga detaljer. 
  
§ 39. Nästa möte 

Nästa möte blir digitalt styrelsemöte den 2 augusti kl 18.30 via teams. Ansvariga för SM-

tävlingar har ett digitalt möte den 6 juli kl 18.30, via teams.  

§ 40. Mötets avslutning. 

Lars Henriksen tackade för ett bra möte och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

15 juni 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


