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Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-01-13 

 

§ 85. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 86. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 87. Protokolljustering. Protokoll 2021-12-07. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 88. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes.  

 

VU beslutade att Jan Larsson tar kontakt med Bengt-Arne Andersson angående domarfrågor 

på åtgärdslistan och återkomma med eventuell rapport.  

 

Gotlands Varpaförbund 

10/1 inkom ett remissvar från Gotlands Varpaförbund gällande förslag på åtgärder för att få 

behålla SVF som fullvärdig medlem i RF.  

 

Lars Henriksen, Bernt Augustsson samt Jan Larsson har skrivit ett svar som efter styrelsens 

godkännande kommer att skickas till Gotlands Varpaförbund. Lars Henriksen kommer även 

att ta kontakt med Göran Fransson för att diskutera ämnet.  

 

Information från RF 

SVF har den 10/1 tagit emot information från RF angående nya restriktioner från regeringen 

samt folkhälsomyndigheten som började gälla den 12 januari.  

 

§ 89. Licenser/Övergångar  
Inga att godkänna. 
 



 
§ 90. Återstartsstöd, ansökningar 
 
FGI  
Föreningen Gutnisk Idrott ansöker om ett återstartsstöd på 13 582 kr för Stångaspelen 2022 
där FGI står som arrangerande förening. Inför Stångaspelen tas en bilaga fram för kast- och 
spelschema. Tidigare leverantör har höjt priset och man har därför valt att producera bilagan 
på annat sätt. Summan avser instruktör i InDesign, programvaran InDesign samt 
övningsmaterial.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan.  
 
§ 91. Rapporter. 

Ordförande 

• 9 december 2021. Teams-möte med RF gällande Projektstöd IF Barn och 

Ungdomsidrott 

• 22 december 2021. Teams-möte med RF angående nya restriktioner från FHM och 
regering 

• 9 januari 2022. För Nabben nr 1/22 inskickat till kansliet, Henriksen frågar 
• 10 januari 2022. Teams-möte med Patrik Oscarsson. Samt Jan Larsson och Bernt 

Augustsson 
• 11 januari 2022. Arbetsmöte med styrelsen i SVF, genomfördes som Teams-möte 
• Löpande arbete 
• Skrivit klart ledaren för nabben nr 1/22 

 
Vice ordförande 

• 11 januari 2022. Arbetsmöte med styrelsen i SVF 
 

Sekreterare 

• 11 januari 2022. Arbetsmöte med styrelsen i SVF, genomfördes som Teams-möte 
 

Kassör 

● Betalat ut omkostnadsarvode inkl. soc. avgifter (127 911 kr) 
● Svarat på förfrågan om återstartstöd del 2 
● Sammanställt statistik för klubbar och licenser till årsberättelsen 
● Deltagit via Team i arbetsmöte för styrelsen 11 januari 
● Erhållit skattebesked för 2020. Skatten slutade på 7 010 kr 
● Påbörjat bokslutet 

 
VU beslutade att Jan Larsson börjar fakturera föreningarna för föreningsavgiften 
verksamhetsår 2022. 
 



VU beslutade att föreningen Desideria har fri föreningsavgift till SVF under 
verksamhetsår 2022. 
  

Mikael Nilsson 
● 15/12 samtal med Desideria skol IF 

 
Per-Ola Nilsson 

● Se digitalisering 
 

Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• 9 december 2021. Teams-möte med RF gällande Projektstöd IF Barn och 
Ungdomsidrott 

• 22 december 2021. Teams-möte med RF angående nya restriktioner från FHM och 
regering 

• 10 januari 2022. Teams-möte med Patrik Oscarsson. Samt Lars Henriksen och Bernt 
Augustsson 

• 11 januari 2022. Arbetsmöte med styrelsen i SVF, genomfördes som fysiskt och 
Teams-möte vid Idrottens hus Visby 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 92. Idrottsmedel 
Mikael rapporterar att han den 13/1 haft ett möte med en konsult Niklas Callenmark och 
kommit fram med diverse förbättringsförslag samt framtidsplaner för våra idrotter. 
 
Kontakt med spelutvecklare 
Ta kontakt med de som arbetar med spelutveckling på Uppsala universitet samt Campus 
Gotland för att exempelvis skapa varpakastning i Nintendo Wii. 
 
Stöd till föreningar 
Uppsöka samt ringa föreningar och stödja dom i att söka projektmedel. 
 
Gotland out del av Idrottens Ö 
Kolla över möjligheten att göra paketresor till tävlingar.  
Paketresor med exempelvis tävling i någon av våra idrotter och hotellvistelse.  
 
Uppvisning för skolor 
Stödja föreningar att sköta uppvisning för skolor i deras närområde. Eventuellt sätta samman 
olika kitt som kan användas av föreningarna i samband med dessa uppvisningar.  
 
Instruera lärare 
Instruera lärare i våra idrotter för att de sedan ska kunna lära ut.  
 
§ 93. Förbundsmöte 
Förbundsmötet kommer att genomföras både digitalt samt fysiskt.  



 
 
 
§ 94. Digitalisering 
Per-Ola Nilsson har inför mötet skickat en skriftlig rapport från digitaliseringsgruppen som 
gicks igenom. I december i år kommer samtliga förbunds hemsidor att släckas ner och 
diskussion förs kring vilket program som ska användas för att bygga upp en ny hemsida för 
SVF. Eventuellt kan Wordpress vara aktuellt. SVF kommer inte att bygga upp föreningarnas 
hemsidor men kan vara föreningarna behjälpliga i uppbyggnaden av en hemsida. 
 
§ 95. Nabben 
Nabben nr 1/22 har manusstopp den 15 februari. Samtliga inom styrelsen bör skriva till 
kommande nummer av nabben.  
 
§ 96. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 97. Nästa VU möte  

Nästa VU möte är planerat till den 8 februari kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via 

teams. Ylva Mellin kommer inte att kunna delta på mötet.   

§ 98. Mötets avslutning. 

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

 

 

13 januari 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


