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Protokoll nr 6 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-10-04 

 

§ 69. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 70. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 71. Protokolljustering. Protokoll 2022-08-10. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 72. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes. 

§ 73. Licenser/Övergångar  
Inget nytt. 
 
§ 74. Ansökningar återstartsstöd 
Sammanställnings återstartstöd 
Lars Håkansson har inför dagens VU-sammanträde skickat med en sammanställning av 
utbetalda återstartsstöd för 2021 samt 2022. 
Det finns 214 000 kr kvar av medel för återstartsstöd. 
 
§ 75. Rapporter 

Ordförande 

• Som förbundsordförande genomfört ett intressant och givande styrelsemöte den 14 
september 2022 

• Utarbetat en enkät tillsammans med varpakonsulent Jan gällande utvärdering av 
2022-års SM-tävlingar. Har skickats till berörda föreningar som ska inkomma med 
svar senast den 1 november 2022 till SVF 

• Är bokad till RIF i Solna den 11-13 november 2022 
• Är bokad till styrelsesammanträde i Stockholm den 18-20 november 2022 
• Löpande arbete  
 



Vice ordförande 

• Deltagit på SVF:s styrelsemöte den 14 september.  
 

Sekreterare 

• Deltagit på SVF:s styrelsemöte den 14 september.  
 

Kassör 

● Utbetalt återstartsstöd till Hablingbo IK 
● Svarat på RF:s enkät ”aktiva i idrott”. Tillsammans med Jan Larsson har vi angivit 2200 
● Kompletterat redovisningen av återstartstöd del 1 och 2 med organisationsnummer 

för klubbar och SDF 
● Fått besked från RF att vi får 30.000kr för ”Tillsammans för fler i idrott”. 
● Besked om utbetalning av 370 000kr för återstartsmedel del 3 
● Sammanställning av startavgifterna för SM i Sunne (bifogas). Redan betalt ut 16 800 

kr. Skall betala ytterligare 2100 i efteranmälningsavgifter 
● Gått igenom anmälningsavgifterna till SM tävlingarna i Garda och Klintehamn (SVF:s 

del). Den enda klubb som inte har betalt är Klintehamns IK. 
● Skall betala ut domararvode för SM-tävlingarna 
● Skall betala ut ersättning för ungdomarnas deltagande i SM-tävlingarna.  

VU beslutade att detta tas ifrån medel för återstartsstöd. 
 

Mikael Nilsson 
● 25/9 Barnprojekt regionmiljonen ansökan  
● 6/10 Start möte torsdag  
● Haft flera ”prova på”-tillfällen. 16/9 Fårönatta, 23/9 Parasport Gustavsvik, 30/9 

Idrottens dag Västerhejde, 1/10 Gymnastik Södervärn  
● 4/10. Påbörjat arbete för en jubileumsbok för Projekt ”Stångaspelen 100 år” 
● 11/10 Bollkursen startar. Arbetat med förberedelser inför detta.  

 
Dan Törnlind 

• Deltagit på SVF:s styrelsemöte den 14 september.  

• 27/9 Haft styrelsemöte med SVHF. 
Preliminärt tävlingsprogram klart som skickas till varpakonsulent Jan.  
Distanscupen kommer fortsätta 2023 med samma upplägg som under 2022.  
Svenska serien kommer framöver att kallas för Västsvenska serien och enbart 
arrangeras av föreningar  

• Lottat ut priser för Distanscupen 

• Påbörjat sammanställning för SM-gruppen tillsammans med Henrik Lavergren. 
 

Varpakonsulenten 
 
Har gjort: 

• Verksamhetsberättelsen påbörjad  
• Tävlingsansökningar  
• Licenslistan skickad till Lars Håkansson 
• Hemsidan påbörjad  



• Digitaliserings möte 5/10 
• Beställt flyg- och tågbiljetter till höstkonferensen och RIF 

 

 
§ 76. SM 2023 
Inget nytt 
 
§ 77. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt 
 
§ 78. Idrottsmedel 
Inget nytt 
 
§ 79. Nabben 4-2022. Manusstopp den 22 november, kommer i brevlådan runt lucia  
Jan Larsson får i uppdrag att se över att de föreningar som mottagit återstartsstödsmedel 
även gjort en redovisning till Nabben. Påminnelse skickas till de föreningar som inte har gjort 
detta.  
 
§ 80. Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 
§ 81. Nästa möte  

Styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 18-20 november i Stockholm.  

 

Nästa VU-möte blir digitalt via teams den 1 november kl 18.30.  

§ 82. Mötets avslutning. 

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

 

4 oktober 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


