
Svenska Varpaförbundets styrelsemöte 2021-05-18 Klockan 

18.30 Teamsmöte. 
 

 

 

 

Närvarande: 
Lars Henriksen, Ordförande  Lars Håkansson, Kassör 
Ylva Mellin Vice ordförande   Lina Falk, Sekreterare 
Dan Törnlind, Ledamot  Mikael Nilsson, Ledamot   
Sofie Nilsson, Ledamot   Bengt Arne Andersson, Internationellt  
Bernt Augustsson, Lekmannarevisor Jan Larsson, varpakonsulent  
 
 
Ej närvarande:  
Barbro Wettersten, suppleant 
Tomas Holmqvist, suppleant 
 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande hälsade samtliga varmt välkomna till kvällens möte, ett speciellt välkomnande till Bengt-
Arne Andersson och Bernt Augustsson som blivit inbjudna till mötet. Ordförande förklarade därefter 
mötet som öppnat.  

§ 2 Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna den dagordning som föreligger. 

§ 3 Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
Styrelsen beslutade att välja Mikael Nilsson till protokolljusterare. 

§ 4 SM Ronneby. 
En enhällig styrelse beslutade att ställa in SM 2021 i Ronneby Brunn med följande argument: 

- SVF kan inte följa de regler och restriktioner som regeringen och folkhälsomyndigheten 
föreskriver fullt ut och kan därför inte få en plan godkänd för att få arrangera ett SM. 
 

- SVF anser inte det är sportsligt att genomföra ett SM då inte hela varpafamiljen (samtliga 
klasser) kan/ges möjlighet till att delta. Detta på grund av aktuellt vaccinationsläge samt 
oklara reserestriktioner. 

 

En enhällig styrelse beslutade att inget ungdoms-SM kan arrangeras under 2021 i Ronneby. 
 

§ 5 övriga frågor. 
Inför nästkommande VU-möte 
Ordförande önskade påminna samtliga i styrelsen om följande som ska inkomma innan nästa VU-
möte den 3 juni: 
- Arbetsbeskrivningar från samtliga projektgrupper ska ha inkommit till kansliet 
- Samtliga i styrelsen ska ha inkommit med synpunkter för Projektstöd för SF angående        
skolsamverkan 
- Samtliga i styrelsen ska inkomma med synpunkter gällande förbundsutvecklingsplanen. 
 



 
Nabben 
Samtliga i styrelsen uppmanades till att inkomma med ett bidrag till Nabben med manusstopp 19 
Maj kl 12.00. 

Förslag från ungdomsgruppen 
Samtliga i styrelsen har mottagit en skrivelse med förslag från ungdomsgruppen. 
Förslaget bygger på att värna om den ungdomsverksamhet som finns i föreningarna. Beslut i frågan 
tas på kommande VU-möte den 3 juni.  
 
Coronastöd extra kompensationsstöd  
Styrelsen beslutade att denna period inte ansöka om ett extra kompensationsstöd (Coronastöd) då 
SVF inte haft några utlägg som behöver finansieras.  
 
Distanscupen i Hästskovarpa 
Styrelsen beslutade att Distanscupen i hästskovarpa kan arrangeras med start v. 22.  
 
Lokala och regionala tävlingar 
Styrelsen vill uppmana föreningar att arrangera lokala och regionala endagstävlingar under 
förutsättning att de restriktioner och regler som finns följs.  

§ 6 Sammanträdets avslutning. 
Ordförande tackade samtliga och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Ordförande, Lars Henriksen   Sekreterare, Lina Falk 
 
 

 

 
 
____________________ 
Protokolljusterare, Mikael Nilsson 

 

 


