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Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-02-11 

 

§ 87. Mötets öppnande. 

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

till Jan-Inge Ahlgren och Bernt Augustsson som blivit inbjudna till dagens möte. 

§ 88. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att stryka valberedningen och godkände därefter dagordningen. 

§ 89. Protokolljustering. Protokoll 2021-01-14. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

§ 90. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes. 

 

VU beslutade att poängtavlor stryks från åtgärdslistan. Möjligheten till inköp av poängtavlor 

har kollats över men då det inte har hittats någonting som är aktuellt för varpaidrotten läggs 

planen ner för tillfället. 

 

Cornhole 

En skrivelse har inkommit angående att personer som utövar idrotten Cornhole önskar 

ansluta sig till SVF då det inte finns något nuvarande SF för denna idrott. Dom kommer då 

utöva endast Cornhole.   

 

VU beslutade att det inte är aktuellt för cornholeutövarna att ansluta sig till SVF för att 

endast utföra deras idrott men inbjuder gärna dom till att starta en ny hästskovarpa- eller 

varpaförening.  

 

§ 91. Licenser/Övergångar  
Inga aktuella licenser/övergångar. 
 
§ 92. Rapporter. 

Ordförande 



● Ledaren klar för Nabben nr 1/21. 
● Idrottsalliansens styrelsemöte 21 januari. Protokoll till VU. 
● Författat skrivning/förslag den 22 januari till RF att flytta RIM med anledning av 

pandemin. 
● SF-möte med RF den 10 februari. Genomfördes som teams-möte. Aktuellt läge kring 

restriktioner för idrotten. 
● Löpande arbete 

 

Sekreterare 

● Inget nytt 
 

Vice ordförande  

● Inget nytt 

 

Kassör 

● Jobbat med bokslutet för 2020. Bifogar mötet en balans- och resultaträkning samt ett 

förslag till årsredovisning. 

● Varit i kontakt med Linn Rydstedt på ”Framtid för Sverige i rörelse” som bekräftat ett 

den inbetalningen SVF fick på 50 000kr kommer ifrån dom.  
 

VU beslutade att Lars Håkansson skickar en lista till Jan Larsson över föreningar som 

ännu inte betalt in årsavgiften. Jan Larsson skickar därefter en påminnelse till berörda 

föreningar. 

 

Jan-Inge Ahlgren, ledamot 

• Inget nytt 

 

Bernt Augustsson, revisor 

• Förtydligande angående fullmakt för föreningsrepresentanter på förbundsmötet. 

VU beslutade att ett förtydligande kring hur en fullmakt för föreningsrepresentanter 

utses ska publiceras i kommande nummer av Nabben. Jan Larsson och Bernt 

Augustsson gör en skrivelse om detta. 

 

För att få en fullmakt som föreningsrepresentant ska ett beslut tas på föreningens 

årsmöte eller av föreningens sittande styrelse.  

 

 

 

 



Varpakonsulenten 

 

Har gjort: 
• Jobbar med Nabben nr 1/21. 
• Verksamhetsberättelsen nästan klar, fattas bara balans-resultat-budget och revision. 
• SF-möte den 10 februari angående COVID-19. 
• Köpt blommor till Lars Erik ”Lasseman” Larsson för uppvaktning från SVF. 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
 
§ 93. Förbundsmöte 
VU beslutade att förbundsmötet skjuts fram till den tisdagen den 11/5 2021 kl 18.30. 
Förbundsmötet kommer att genomföras digitalt samt eventuellt delvis fysiskt beroende på 
hur pandemiläget är. Konstituerande mötet sker i anslutning till förbundsmötet. 
 
VU beslutade att styrelsemötet kommer genomföras den 15/4 kl 18.30. Mötet kommer att 
ske digitalt via teams. 
 
§ 94. Nabben 

Nabben nr 1/2021 har manusstopp den 15 februari. Samtliga i styrelsen bör skriva till 

kommande nummer. 

§ 95. Internationellt 
Inget nytt. 

§ 96. Ungdom/utbildning 

Inget nytt. 

§ 97. Svenska Mästerskapen 2021 
SM i Ronneby – Planering för att genomföra SM fortsätter. 
 
§ 98. Övriga frågor 
Tävlingsfrågor. 
Beslut tagna under föregående höstkonferens kring oanmälda/anmälda reserver vid en SM-
tävling samt att varje kastare är garanterad 4 kulor. 
VU stryker under att besluten behöver sammanfattas och tillföras till tävlingsreglerna.  
 
Arbetsgrupp för översyn av ungdomskastning.  
VU stryker under att arbetet i denna arbetsgrupp bör sätta igång omgående med rapport till 
kommande styrelsemöte för eventuellt beslut inför kommande säsong.  
 
VU beslutade att arbetsgruppen ska publicera en skrivelse i nästkommande nummer av 
Nabben om att synpunkter kring ungdomskastning önskas fås in.  
 



§ 99. Nästa VU möte 11 Mars 2021. 

Nästa möte blir den 11 Mars. Mötet kommer att ske digitalt via teams. Bernt Augustsson, 

valberedningen bjuds in till kommande möte. 

§ 100. Mötets avslutning. 

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

 

 

11 februari 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


