
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Lina Falk, sekreterare 

Ylva Mellin, vice ordförande  

Dan Törnlind, hästskovarpa 

Mikael Nilsson, gotländska idrotterna 

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

 

Protokoll nr 1 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-04-05  
 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 2. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 3. Protokolljustering. Protokoll 2022-03-10. 

Protokollets beslut gicks igenom, justerades och godkändes därefter. 

 

Justering under återstartstöd. Garda IK i stället för Garda IF. 

 

§ 4. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan  

Vid nästkommande VU-möte i maj kommer åtgärdslistan diskuteras samt justeras efter 

behov.  

 

§ 5. Licenser/Övergångar  

Inga att godkänna. 

 
§ 6. Återstartsstöd, ansökningar 
Stavnäs Hästskoklubb 
Söker för en summa på 3 500kr för en prova-på-dag med grillning. Detta för att få fler 
medlemmar i föreningen. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
Föreningen Gutnisk Idrott 
Ansöker om återstartsstöd för 5 st. startkitt till skolor i Visby med omnejd för en summa av 
29 800kr samt 9 000kr för utbildning samt betalning för instruktörer. Man har erhållit ett 
bidrag från RF/SISU Gotland på 10 000 kr och ansöker nu totalt om 28 800kr från SVF. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan. Vid beslutet var Mikael Nilsson inte med pga. 
jävsituation. 



 
 
 
 
Varbergs Varpaklubb 
Söker för en summa på ca 4 000kr för en aktivitetsdag med varpakastning samt grillning. 
Planerar att bjuda in tidigare kastare som varit medlemmar i föreningen samt utannonsera 
för att få nya medlemmar. 
 
VU beslutade att godkänna förslaget. Vid beslutet var Lina Falk inte med pga. jävsituation.  
 
Vinga Idrottsförening 
Ansöker om en summa på 17 700 kr för återstart av förening. Prova-på-aktiviteter, hjälp med 
medlemsavgifter, införskaffande av material med mera. 
 
VU beslutade att godkänna förslaget. Vid beslutet var Lars Henriksen inte med pga. 
jävsituation. 
 
§ 7. Rapporter. 

Ordförande 

• Deltog på digitalt styrelsemöte den 17 mars med Svenska Varpaförbundets styrelse. 
• Deltog fysiskt i Visby vid Förbundsmötet och kickoff-möte den 19 mars. 
• Deltog den 20 mars i Visby på årsmöte med Mulde VK och IK Rauk. 
• Deltog på idrotts-alliansens styrelsemöte digitalt den 21 mars. 
• Bokad till SM i Klintehamn den 3–4 september. Gällande boende och resa. 
• Nu är Vinga IF godkända av Svenska Varpaförbundet och RF. 

Prova-på-aktivitet genomfördes den 27 mars med 17 deltagare samt 14 deltagare 
den 3 april. 
 

Sekreterare 

• Deltagit digitalt samt skrivit protokoll på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
• Deltagit digitalt samt skrivit protokoll på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 

mars. 
 

Kassör  

● Deltagit på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
● Deltagit på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 mars. 
● Redovisning RF-stöd 

RF har korrigerat utbetalningarna av SF-stöd för 2022. 
Det betyder att grundbidraget blir 800,000 kr och att vi erhåller 60,000 kr i 
seniorstöd. Detta beroende på att skiljedomsförfarandet med fotbollsförbundet är 
avslutat. 

● Årsavgifter 
44 föreningar har betalt in årsavgiften för 2022. 



● Återstartsstöd 
Betalat ut 21,000 kr till Gotlands Varpaförbund och 8,000 kr till 
Hästskovarpaförbundet. 

● Ekonomiska rapporter 
Bifogat resultat och balansräkning inför mötet. 
 
SVF äger en andel i ”Städa Sverige” på 147 000 kr.  

 
Ylva Mellin  

● Deltagit digitalt på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
● Deltagit digitalt på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 mars. 

 
Mikael Nilsson  

● Årsmöte i Östergarns IK 10 mars.  
● Arbete med tävlingsplan pågår. 
● Investera skinn. 
● Bilagan under produktion. 
● Deltagit på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
● Deltagit på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 mars. 

 
Dan Törnlind 

● Kompletterat tävlingsregler inom hästskovarpan. 
● Deltagit på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
● Deltagit på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 mars.  

 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Deltagit på SVF styrelsemöte den 17 mars. 
• Deltagit på SVF förbundsmöte och kickoff-möte den 19 mars. 
• Deltagit på Wordpress information om hemsidan den 29 mars. 
• Bokat boende på Warfsholm Klintehamn för Lars Henriksen. 
• Fått in några verksamhetsberättelser från föreningar. 
• Har skickat ut arbetsrapport från Bernt Augustssons möte, om kommande 50 

föreningar med mera. 
• Har godkänt Vinga IF som förening. RF har också godkänt Vinga IF som förening. 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 8. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 9. Idrottsmedel 
Inget nytt.  
 
§ 10. Nabben 



Nabben nr 2/22 har manusstopp den 15 Maj. 
 
De föreningar som erhållit återstartsstöd och genomfört en aktivitet innan manusstopp bör 
skriva en rapport av aktivitet till nästkommande nummer av nabben.  
 
§ 11. Övriga frågor 
SVF hemsida 
Mycket arbete kommer att krävas för att flytta alla dokument och den information som idag 
finns på IdrottOnline till den nya hemsidan.  
Jan Larsson har varit i kontakt med Mikael Karlström IT ansvarig i RF-SISU som kan vara 
behjälplig med detta arbete i uppstart. Detta skulle innebära en kostnad på ca 15 000kr. 
 
VU beslutade att godkänna en kostnad på 15 000 kr.  
 
VU beslutade att styrelsen ska vara involverad i arbetet av uppbyggnad och utseende av den 
nya hemsidan.  
 
Skrivelse från auktoriserad revisor 
Skrivelse har inkommit från auktoriserad revisor Emma Järlö med följande 
rekommendationer: 
- Ordförande bör eftersignera samtliga betalningsunderlag  
- Samtliga protokoll bör vara numrerade  

 

VU beslutade enligt ovan rekommendationer.  
 
  
§ 12. Nästa VU möte  

Nästa VU möte är planerat till den 5 Maj kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via teams. 

Barbro Wettersten är inbjuden till nästkommande VU-möte.  

§ 13. Mötets avslutning. 

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

 

5 april 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


