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Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-06-03 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

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

till Ylva Mellin som deltar på sitt första VU-möte för SVF.  

§ 2. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 3. Protokolljustering. Protokoll 2021-05-06. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

§ 4. Skrivelser 

Gotlands Varpaförbund – Coronacentimetern 

Gotlands varpaförbund har skickat ut en inbjudan till coronacentimetern. I samband med 

detta önskas ett bidrag för att arrangera tävlingen samt att SVF står för medaljer.  

 

VU beslutade att SVF står för kostnaden för eventuella medaljer. 

VU beslutade att inte godkänna ett arrangörsarvode.  

 

VU beslutade att Jan Larsson och Lars Henriksen får i uppdrag att svara på skrivelsen till GVF.  

 

Skrivelse från ungdomsgruppen 

Skrivelse har inkommit från ungdomsgruppen angående vikten av att 

ungdomsverksamheten kommer igång ordentligt i föreningarna. Följande förslag: 

 

Förslag från ungdomsgruppen: 

Ett grundbidrag på 1500kr till varje förening som inkommit med en LOK-stödsansökan under 

2020. Därefter 50kr/sökt LOK-stödsaktivitet under 2020. 

 

VU beslutade att godkänna beslutet från ungdomsgruppen. 

 

VU beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att se över statistiken för sökta 

lokstödsaktiviteter för 2020 inför utbetalning till berörda föreningar.  



 

Förslag från ungdomsgruppen:  

Besök hos samtliga föreningar med aktiv ungdomsverksamhet. I samband med dessa besök 

utlämna en idrottskadeväska (1249kr/st). 

 

VU beslutade enligt förslaget. 

 

Projektstöd 

Diskussion gällande projektstöd fördes, inga beslut togs.  

 

Arbetsbeskrivning 

VU noterar att flera arbetsbeskrivningar har skickats in men avvaktar beslut till dess att 

samtliga arbetsbeskrivningar inkommit.  

 

Varpafilm 

Lars Henriksen har varit i kontakt med en person som är mycket duktig på att filma, inför att 

eventuellt producera en varpafilm.  

 

VU beslutade att Lars Henriksen får i uppdrag att ta kontakt med berörd person för att 

diskutera möjligheter och återkomma till VU med förslag.  

 

Återstartsplanering 

Jan Larsson och Lars Henriksen har tittat på ett eventuellt varpapaket med varpor som kan 

skickas ut till föreningar för att gå igång aktivitet igen. 

  

VU beslutade att Jan Larsson och Lars Henriksen får i uppdrag att fortsätta planera projektet.  

 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes. 

§ 5. Licenser/Övergångar  
Berne Appelqvist från Hablingbo IK till Östergarns IK 
 
VU beslutade att godkänna övergången och önskar kastaren stort lycka till i den nya 
föreningen.  
 
§ 6. Rapporter. 

Ordförande 

● 11 maj. Deltog på Förbundsmötet och Kick-Off mötet. Båda som Teams-möte. 
● 13 maj. Klar med ledaren till Nabben nr/2 -21. 
● 18 maj. Styrelsemöte med SVF gällande Coronapandemins konsekvenser gällande SM 

i Ronneby. Teams-möte. 



● 18 maj. Teamsmöte med RF. Information från RF angående regeringsbeslut kring 
regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

● 19 maj. Med i Radio Gotland angående inställda SM-tävlingar i Ronneby i sommar. 
● 28-30 maj. RIM-möte. Tre tunga dagar framför datorn men intressanta och givande. 

 

 

Sekreterare 

● Deltagit i extra styrelsemöte 18 maj ang. SM i Ronneby. 

● Skickat in mall för förbundsutvecklingsplan 

 

Vice ordförande  

● Inkommit med arbetsbeskrivning  

 

Kassör 

● Deltagit i extra VU-möte 18 maj ang. SM i Ronneby. 

● Arbetar med förbundsutvecklingsplanen 

Varpakonsulenten 

 
Har gjort: 

• 11/5 Deltagit på förbundsmöte. 
• 13/5 Slutfört Nabben med Lars Henriksen. 
• 18/5 Deltagit vid styrelsemöte angående SM Ronneby. 
• 18/5 Deltagit på Teamsmöte med RF gällande restriktioner. 
• 28-30/5 RIM möte digitalt via Teams. 
• 31/5 Deltagit vid RF/SISU Gotland och FHM gällande arrangemang av tävlingar. 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 

 
§ 7. RIM 
Rapport från Riksidrottsmötet den 28-30 maj.  
 
§ 8 Höstkonferens 2021 12-14 november 
VU beslutade att höstkonferensen kommer att bli i Oskarshamn och att Jan Larsson får i 
uppdrag att sköta det kompletta arrangemanget.  
 
§ 9. Nabben 
Nästa nummer av Nabben kommer att levereras under denna eller nästkommande vecka.  
 
§ 10. Förbundsutvecklingsplan 

VU beslutade att ett teams-möte för att diskutera förbundsutvecklingsplanen ska ske i 

samband med nästa VU-möte i augusti.  

 



De som ännu inte inkommit med synpunkter på förbundsutvecklingsplanen ska göra detta 

senast slutet av Juli.  

§ 11. Ungdom 
Inget nytt 

§ 12 Svenska Mästerskap 2021.  

SM i Skokloster 

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.  

 

§ 13. Övriga frågor 

Årsplan 

VU beslutade att VU-mötet i september blir den 6 september kl 18.30 via teams.  

 

Ersättning för RIM 

VU beslutade att representanter från SVF som deltar på RIM ska få ett uppdragsarvode på 

400kr/dag. 

 

Varpakonsulent semester 

Fr.o.m. vecka 23 kommer Jan Larsson vara ledig torsdagar. Kommer att vara i tjänst 

måndagar-onsdagar. 

§ 14. Nästa VU möte  

VU beslutade att ändra datum för kommande VU-möte till den 5 augusti kl 18.30. Sofie 

Nilsson kommer bli inbjuden till mötet. Mötet kommer att ske digitalt via teams.  

§ 15. Mötets avslutning. 

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

 

3 Juni 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


