
Närvarande: 

Lars Henriksen, Ordförande 

Lars Håkansson, Kassör 

Lina Falk, Sekreterare 

Jan Larsson, adj. Kansliet, varpakonsulent 

 

Frånvarande: 

Jan-Inge Ahlgren, ledamot (med anmält förhinder) 

Barbro Wettersten, vice ordförande 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-01-14 

 

§ 73. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte och önskade alla god 

fortsättning på 2021.  

§ 74. Fastställande av dagordning. 

Mötet fastställde dagordningen. 

§ 75. Protokolljustering. Protokoll 2020-12-10. 

Protokollets beslut gicks igenom. 

 

Följande justering gjordes: 

Under § 71 ändrades datum för kommande VU möte till 14 Januari 2021. 

 

Mötet beslutade att godkänna protokollet. 

§ 76. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes. 

 

§ 77. Licenser/Övergångar  
Inga aktuella licenser/övergångar. 
 
§ 78. Rapporter. 

Ordförande 

● 2020-12-15 Idrottsalliansens årsmöte digitalt ZOOM-möte. 
● 2020-12-17 Teams-möte med RF. Kompensationsstöd till SF och IF. 
● 2021-01-12 Teams-möte med RF för SF. Aktuellt kring pandemilagen. 
● 2021-01-12 Henriksen frågar klar till Nabben nummer 1/21. 
● Löpande arbete 

 

Sekreterare 

● Inget nytt 



 

Vice ordförande  

● Fått en hälsning från en kontaktperson i Slovenien. 

 

Kassör 

● Påbörjat avstämning av konton inför bokslutet. 

● Har gjort en preliminär balans och resultaträkning för helåret som bifogas kvällens 

möte. SVF har erhållit en inbetalning från sportlotteriet på 69 681 kr. 

Denna inbetalning finns inte med i ovanstående balans och resultat och dessutom 

saknas vissa kostnader som kommer tillkomma för 2020. 

● Inbetalningarna av klubbavgifterna för 2021 börjar komma in. 

● Rekvirerat utbetalningar för den nya perioden av nystartsjobb. 
 

Varpakonsulenten 

 

Har gjort: 
• 15/12 Idrottsalliansen 
• 17/12 FHM Gotland 
• 22/12 Extra stämma RF Antidoping 
• 12/1 RF möte 
• Skickat ut alla fakturor på årsavgift till föreningarna 
• Bokat 20 rum, konferenslokal, lunch och kaffe på Scandic inför förbundsmötet. Ska 

avbokas senast 15 februari 
• Skickat blommor för uppvaktning på Ove Järlövs 75-årsdag  

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 

§ 79. Valberedningen  
VU beslutade att Jan Larsson tar kontakt med Bernt Augustsson för återkoppling kring 
valberedningens arbete. 
 
§ 80. Nabben 

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

kommande nummer. 

 

VU beslutade att en artikel ska publiceras i nabben angående att SVF söker föreningar som 

önskar arrangera SM tävlingar 2022.  

§ 81. Internationellt 
Kontakt från RF 
Bengt-Arne Andersson har blivit kontaktad av RF kring om SVF har några personer som är 
aktuella för ett internationellt styrelsearbete. Då SVF för tillfället inte har något pågående 
internationellt utbyte kommer Bengt-Arne svara RF att vi inte har någon person aktuell för 
detta uppdrag.  



§ 82. Ungdom/utbildning 

Inget nytt. 

§ 83. Svenska Mästerskapen 2021 
Inget nytt.  
 
§ 84. Övriga frågor 
Aktivitet/föreläsning under förbundsmötet 
Jan Larsson och Lars Henriksen får i uppdrag att ta fram förslag på aktivitet och presentera 
under VU-mötet i februari.  
 
Uppvaktning 
VU beslutade att blommor ska skickas till Lars-Erik Lasseman Larsson för uppvaktning på 
hans 80-årsdag. 

§ 85. Nästa VU möte 11 februari 2021. 

Nästa möte blir den 11 februari. Mötet kommer att ske digitalt via teams. Jan-Inge Ahlgren 

och Bernt Augustsson kommer bli inbjudna till mötet. 

§ 86. Mötets avslutning. 

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

 

 

14 januari 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


