
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Ylva Mellin, vice ordförande 

Lina Falk, sekreterare 

Dan Törnlind, hästskovarpa 

Mikael Nilsson, ledamot  

Bernt Augustsson, lekmannarevisor  

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

 

Protokoll nr 4 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-07-06 

 

§ 41. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 42. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 43. Protokolljustering. Protokoll 2022-06-15. 

Protokollets beslut gicks igenom, justerades och godkändes med följande justeringar: 

 

Punkten för återstartsstöd ändras från § 19 till § 33.  

 

§ 44. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan som föreligger godkändes.  

 

Benny Broberg 

En kostnad på 1 485 kr för bokad Campingplats i Sunne är ej återbetalningsbar och Benny 

ansöker därför om att få denna kostnad utbetald av SVF. 

 

VU beslutade att betala ut en summa på 1 485kr.  

 

§ 45. Licenser/Övergångar  

Mikael Boman från Fårö IF till Mulde VK 

Isak Boman från Fårö IF till Mulde VK 

David Boman från Fårö IF till Mulde VK 

Erik Boman från Fårö IF till Västergarn IF 

 

VU beslutade att godkänna övergångarna och önskar samtliga kastare lycka till i den nya 

föreningen. 

 



 
§ 46. Återstartsstöd, ansökningar 
Landskrona VK 
Landskrona VK inkommer med en förtydligande i sin ansökan om återstartsstöd för att 
kunna locka in unga till föreningen samt för att kunna rekrytera både nya kastare och även 
de som tidigare varit aktiva i föreningen. De ansöker om en summa på 1 540 kr. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan.  
 
VK Björken 
Ansöker om kompletterande återstartsstöd på 9 000kr för fortsatt utveckling av nästa steg 
utifrån den verksamhet som bedrivs d.v.s. fortsatt utveckling av att rekrytera kastare.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
 
§ 47. Rapporter. 

Ordförande 

• Jobbar vidare med priser till SM-tävlingarna. 
• Löpande arbete 

 
Sekreterare 

• Inget nytt 
 

Kassör  

• Återstartsstöd 
Betalat ut 15 000 kr till FGI 
Betalat ut 10 000 kr till Ardre IF 

• Ekonomisk rapport 
Fått en inbetalning från VK Boden på 11 673 kr då de lägger ner föreningen 
Inbetalningar för deltagande i SM i Sunne och SM på Gotland har börjat komma in 

• Redovisning för återstartsstöd för 2021 och 2022 ska redovisas under augusti 2022 
• Skickat in en mall för återstartsplan del 3 till RF 

 
 
Mikael Nilsson  

● FGI har köpt in en banderollskrivare och säljer banderoller om så önskas 
 

Ylva Mellin 

• Inget nytt  
 

Dan Törnlind 

● 2022-06-22. Deltagit på Svenska Hästskovarpaförbundets styrelsemöte 
● 2022-07-02. Medverkar på filminspelning i Mora 



● 2022-07-01 – 2022-07-03. Deltagit på arrangemanget av SM i par poäng och lag CM. 
 

Bernt Augustsson 

• Inget nytt 
 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Arbetat med planering av SM och licenser 
• Sökt tillstånd hos polisen för Klintehamn 
• Bokat toaletter m.m.  

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 48. SM 2022 
Jan Larsson får i uppdrag att ta kontakt med Thomas Holmqvist i ungdomsgruppen gällande 
vem som ansvarar för att ta fram priser till ungdoms-SM. 
 
Det jobbas vidare med domarfrågan. Som det ser ut just nu kommer domarfrågan lösa sig 
bra.  
 
§ 49. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 50. Idrottsmedel 
Inget nytt.  
 
§ 51. Nabben 
Nabben nr 3/22 kommer i brevlådorna i september. Manusstopp den 15 augusti.  
 
§ 52. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 53. Nästa möte 

Nästa VU möte blir den 9 augusti kl 18.30 istället för den 2 augusti. 

 

VU beslutade att flytta kommande till styrelsemöte från den 6 september till den 14 

september 2022..  

 

§ 54. Mötets avslutning. 

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

 

 



6 juli 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


