
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Lina Falk, sekreterare 

Henrik Lavergren, valberedningen 

Bernt Augustsson, lekmannarevisor 

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

Med anmält förhinder: 

Ylva Mellin, vice ordförande 

Mikael Nilsson, ledamot  

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-02-08 

 

§ 99. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte. Ett extra varmt 

välkomnande till Bernt Augustsson och Henrik Lavergren som var inbjudna till dagens möte.   

§ 100. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 101. Protokolljustering. Protokoll 2022-01-13. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 102. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes.  

 

Svenska Hästskovarpaförbundet 

Efter ett beslut på SHVF:s styrelsemöte den 18 januari ansöker de nu om att få arrangera SM 

i lag-cm och poäng par i Mora den 2-3 juli 2022. Tävlingen i Mora flyttas därför från den 4 

juni till den 2 juli 2022. 

 

VU beslutade enligt förslaget. 

 

Ylva 50 år 

VU önskar Ylva Mellin som den 8 februari fyller 50 år ett stort grattis. Jan Larsson har köpt 

present som är skickad till Ylva.   

§ 103. Licenser/Övergångar  
Inga att godkänna. 
 
 
 



 
§ 104. Återstartsstöd, ansökningar 
Garda IK 
Garda IK har inkommit med en kompletterande ansökan till tidigare beviljat återstartsstöd 
på 3000 kr. Ansöker om ytterligare 2500 kr och projektet kommer att redovisas när det 
genomförts.  
 
VU beslutade godkänna ansökan. 
 
Arbetsgruppen Hästskovarpa 
Ansöker om en summa på 9000 kr för inspelning av en film om hästskovarpa. Tanken är att 
inspelningen ska ske i Mora 2-3 juli. Summan avser bl.a. filmning, redigering och musiklicens. 
 
VU beslutade att Jan Larsson tar kontakt med Dan Törnlind och ber om en kompletterande 
ansökan som bör inkomma till nästa VU-möte där det framgår vad för typ av film det är som 
ska spelas in och på vilket sätt filmen ska användas.  
 
 
§ 105. Rapporter. 

Ordförande 

• 14 januari. Kontakt med Gotlands Varpaförbunds ordförande Göran Fransson 

gällande Svenska Varpaförbundets inriktningsmål 2022 och framåt samt 

återstartsstöd. Bra, intressanta och givande diskussioner 

• 1 februari. Allt förarbete inför förbundsmöteshelgen så som dagordningar, PM m.m. 

är klart 

• 2 februari. Ordförandekonferens med RF. Idrottsrörelsens spelplan – tvistefrågor 

efter RIM. Rapport från mig utskickad till styrelsen m.fl. 

• Löpande arbete 
 

Sekreterare 

• Inget nytt 
 

Kassör 

● Skickat in korrigerad ansökan om återstartsstöd del 2. Fått svar från RF att den är 
godkänd vilket innebär 105 000 kr direkt till förbundet och 245 000 kr till ansökningar 
för föreningarna via idrottonline. 
 
VU beslutade att Jan Larsson tar kontakt med kontakt Maria Gidlund på RF angående 
ansökningsprocessen för återstartsstöd. Tidigare har vi fått till oss att ansökningar 
kan ske via förbundet istället för idrottonline.  
 

● Betalt återstartsstöd till FGI, VK Kulan och IK Rauk 
● Skickat in redovisning av återstartsstöd del 1 
● Gjort en första upplaga av bokslutet som bifogas mötet 



● Gjort en sammanställning av balans och resultat januari 2022 som bifogas mötet. 
En genomgång av årsredovisningen för 2021 gjordes under mötet 

● Skickat in enkät angående varpans specialdistriktsförbund 
 
  

Mikael Nilsson (Rapport inskickad inför mötet) 
● Fortsatt arbete med projekt 

 
Bernt Augustsson, lekmannarevisor 

• Inget nytt 
 

Henrik Lavergren, valberedningen 
● Valberedningens arbete pågår inför förbundsmötet 

 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Har fakturerat alla IF på årsavgiften 
• Skickat ut verksamhetsberättelse för korrektur och genomgång 
• 26 januari. Varit med på styrelsemöte med Föreningen Gutnisk Idrott 
• Skrivit dagordningar till kommande styrelsekonferens 
• Beställt kistbukett till begravning för Els-Marie Lithberg 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 106. Styrelsemöte torsdag 17 mars kl 18.00 
VU beslutade att styrelsemötet hålls digitalt via teams torsdag den 17 mars kl 18. 
 
VU beslutade att höstens styrelsemöte blir ett fysiskt möte den 18-20 november 2022. 
 
§ 107. Idrottsmedel 
Kompensationsstöd 
VU beslutade att vi inte ansöker om kompensationsstöd. 
 
§ 108. Förbundsmöte 
VU beslutade att förbundsmötet kommer att genomföras både fysiskt alternativt digitalt via 
teams den 19 mars kl 11. 
 
Bokning av konferenslokal med lunch efter förbundsmötet kvarstår.  
 
VU beslutade att kickoff mötet blir fysiskt alternativt digitalt via teams den 19 mars kl 15. 
 
VU beslutade att konferensen med föreningarna som var planerad till den lördagen den 19 
mars flyttas fram. Konferensen kommer att genomföras fysiskt och datum beslutas om 
längre fram.  
 
 



§ 109. Nabben 
Nabben nr 1/22 har manusstopp den 15 februari. VU uppmanar samtliga till att skriva till 
Nabben.  
 
§ 110. Övriga frågor 
Priser SM 2022 
Lars Henriksen önskar utöka prisgruppen med Gun-Britt Håkansson, Lars Håkansson och 
Ann-Britt Henriksen.  
 
VU beslutade enligt förslaget. 
  
§ 111. Nästa VU möte  

Nästa VU möte är planerat till den 10 mars kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via 

teams.  

§ 112. Mötets avslutning. 

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

 

8 februari 2022 

 

 
 

 


