
Närvarande:  
Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Ylva Mellin, vice ordförande 

Lina Falk, sekreterare 

Mikael Nilsson, gotländska idrotterna  

Dan Törnlind, hästskovarpa  

Henrik Lavergren, domaransvarig 

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

 

Protokoll nr 7 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-11-01 

 

§ 83. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte. Ett speciellt välkomnande 

till vår domaransvarig Henrik Lavergren som är inbjuden till kvällens möte. 

§ 84. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 85. Protokolljustering. Protokoll 2022-10-04. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 86. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes. 

§ 87. Licenser/Övergångar  
VU beslutade att fastställa licenslistan.  
 
Inga övergångar att hantera.  
 
§ 88. Ansökningar återstartsstöd 
Garda IK 
Ansöker om en summa på 5 000 kr för ett fortsättningsprojekt 2023 med syftet att få fler 
licensierade kastare till föreningen.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan.  
 
Mulde VK 
Ansöker om en summa på 5 700 kr för att anlägga 2 permanenta hästskovarpabanor. Jan 
Larsson var ej med i det officiella beslutet pga risk för jäv. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
 



 
FGI Stångstörtning  
Önskar utrusta några idrottsplatser på Gotland med stänger för stångstörtning. I nuläget 
saknas 5 stänger, önskar utrusta med 15 stänger. Pris per stång 2 500 kr 
Önskemål om en summa på 37 500 kr. Mikael Nilsson var ej med i det officiella beslutet pga 
risk för jäv. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
Vinga IF 
Ansöker om en summa på 30 500 kr för stöd och nystart av förening. Flera aktiviteter 
inplanerade bl.a. en tävling till sommaren (3/6), introduktionstillfällen, föreningsdag och 
nybörjartävling. Lars Henriksen var ej med i det officiella beslutet pga risk för jäv.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
§ 89. Rapporter 

Ordförande 

• Slutord till verksamhetsberättelsens första upplaga. Klart och inskickad 17/11 2022 
• Henriksen frågar till Nabben nr 4/22. Klart och inskickad 19/11 2022 
• Inför RIF den 11—13 november har jag skickat några frågor till VU som handlar om 

SVF och idrottsrörelsens framtid. Redovisning under RIF. Svar önskas snarast från VU 
• Påbörjat Ledaren för Nabben nr 4/22. Avslutas efter styrelsemöte den 20 november 

2022 
• Löpande arbete  
 

Vice ordförande 

• Svarat på enkät från RF angående utbildningar 

• Löpande arbete 
 

Sekreterare 

• Inget nytt  
 

Kassör 

● Har betalat ut ytterligare 2 100 kr i efteranmälningsavgifter till 
hästskovarpaförbundet 

● Klintehamns IK har betalt startavgiften till SM i Garda 
● Nu är återstartstöd del 3 utbetalt (370 000 kr) 
● Grundbidrag från RF för kvartal 4 utbetalt 200 000 kr + 15 000 kr i seniorbidrag 
● Betalat ut ersättning för ungdomarnas deltagande i USM 2022 (33 600 kr) 
● Betalat ut domarersättning för SM 2022 + hjälp i sekretariatet 5 400 kr+ 

arbetsgivaravgifter 
● Fått besked från RF om preliminärt stöd för 2023 

Grundbidrag 800 000 kr, Vuxenidrott 110 000 kr  
 



Mikael Nilsson 
● 26/10 samtal med Bernt Augustsson om stenvarpa på Stångaspelen 2023. 

Temadiskussion kring detta på FGI:s årsmöte 
● 26/10 Skrivit ansökan återstartstöd 
● 31/10 Svarat på remiss om fritidsplan till Region Gotland  
● 1/11 4:de gången på bollcirkeln en kvar med Elna Larsson och Elin Hedin.  

● 2/11 Träff med bollsömmerskor  
 

Dan Törnlind 

• Skrivit verksamhetsberättelse för hästskovarpa 

• Gjort tävlingskalender för hästskovarpa 2023 

• Gjort diplomlista för distanscupen 2022 

• P4 dalarna har tagit kontakt och önskar göra ett reportage om hästskovarpa. 
Projektet handlar om att belysa idrotter som vanligen inte får så stort mediafokus. 
Reportaget kommer troligtvis göras i vår.  
 

Henrik Lavergren, domaransvarig  
● Rapport om domarbiten inför framtida SM-tävlingar. Vidare rapport och diskussion 

på kommande styrelsesammanträde.  

• VU beslutade om att Henrik tar fram förslag på en mall för kvittens som ska finnas i 
SM-pärmen. Kvittensen ska signeras av en domare efter att denne har dömt en 
finalgren i metallvarpa för att framöver få en tydlig överblick på vilken domare som 
dömt vilken gren.  

 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Arbetat med verksamhetsberättelsen 
• Tävlingsprogram  
• Digitaliseringen – Arbete med den nya hemsidan pågår 
• Förberedelser inför höstkonferensen 
• Löpande arbete  

 
§ 90. SM 2023 
En ansökan har inkommit från Fårö IF om att få arrangera SM i två-manna och par i 
metallvarpa i september 2023 på Fårö, Gotland.  
 
Ansökan har inkommit om att få arrangera SM i Hästskokastning i Sunne 21-23 juli 2023.  
 
§ 91. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 92. Idrottsmedel 
Inget nytt. 
 
§ 93. Nabben 4-2022. Manusstopp den 22 november, kommer i brevlådan runt lucia  
Inget nytt.  
 



§ 94. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 95. Nästa möte  

Styrelsesammanträde 19-20 november i Stockholm. 

 

Nästa VU-möte blir digitalt via teams den 6 december kl 18.30. Bernt Augustsson kommer få 

kallelse för att delta på mötet.  

§ 96. Mötets avslutning. 

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

 

1 november 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


