
Närvarande: 

Lars Henriksen, Ordförande 

Barbro Wettersten, vice ordförande 

Lars Håkansson, Kassör 

Lina Falk, Sekreterare 

Bernt Augustsson, valberedningen 

Jan Larsson, adj. Kansliet, varpakonsulent 

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-03-11 

 

§ 101. Mötets öppnande. 

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

till Bernt Augustsson som blivit inbjuden till dagens möte. 

§ 102. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna den dagordning som föreligger. 

§ 103. Protokolljustering. Protokoll 2021-02-11. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

§ 104. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan godkändes. 

 

§ 105. Licenser/Övergångar  
Inga aktuella licenser/övergångar. 
 
§ 106. Rapporter. 

Ordförande 

● Förberedande arbete inför styrelsesammanträdet den 15 april samt inför 
förbundsmötet den 11 maj.  

● Styrelsesammanträde med Idrotts Alliansen gällande Split 100 och miljonlotteriet. 
Genomfördes digitalt den 2/3 via zoom-möte.  

● Skrivit under verksamhetsberättelsen 
● Löpande arbete 

 

Sekreterare 

● Skrivit under verksamhetsberättelsen 
 

Vice ordförande  

● Skrivit i Nabben och bett ungdomar och föreningar om förslag på förbättring på 

ungdomsverksamheten i varpaidrotten. 



● Skrivit under verksamhetsberättelsen 

 

Kassör 

● Skickat bokslutsmaterialet till kansliet i Visby för granskning av revisorerna. 

● Har fått lite återkoppling angående bokslutet och kommer att göra mindre 

redaktionella ändringar. 

● Nu är det endast fyra föreningar som inte har betalt årsavgiften för 2021. 

● Rapporterat angående verksamhetsbidraget för vuxenstöd.  

 

VU beslutade att under kommande VU möte diskutera förslag på vad vuxenstödet 

kan användas till och presentera förslag på kommande styrelsesammanträde.  

 

● Tillsammans för fler i rörelse. Vi har nu erhållit en utdelning på 30 000kr för det första 

halvåret 2021. 

● Bifogar mötet resultat- och balansräkning för årets första två månader. 

Varpakonsulenten 

 

Har gjort: 
• Avbokat alla rum och konferenslokaler på Scandic Visby 
• 22/2-21. Träff för generalsekreterare.  
• 25/2-21. RF möte angående remissförslag. 
• 1/3-21. SDF-möte, Västra Götaland. 
• 2/3-21. Styrelsemöte Svenska Hästskoförbundet. 
• 9/3-21. Träff för generalsekreterare. 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
 
§ 107. Valberedning 
Bernt Augustsson gav rapport om valberedningens pågående arbete. Ambitionen är att få 
förslag till val som kan bidra med ny kompetens i styrelsen.  
 
§ 108. Förbundsmöte 
Förbundsmötet kommer att hållas den 11 maj 2021.  
 
§ 109. Nabben 

Nabben nr 1 har nyligen kommit ut i brevlådorna. 

§ 110. Internationellt 
Inget nytt. 

§ 111. Ungdom/utbildning 

Inget nytt. 



§ 112. Svenska Mästerskapen 2021/2022 
Beslut behöver tas senast den 11 maj kring om SM i Ronneby Brunn kommer att kunna 
genomföras eller inte relaterat till den pågående pandemin.   
 
§ 113. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 114. Nästa VU möte 8 april 2021. 

Nästa möte blir den 8 april kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via teams. Sofie Nilsson 

kommer att bli inbjuden. 

§ 115. Mötets avslutning. 

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

 

 

11 mars 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

§      

_____________________   ____________________ 

 


