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Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-05-06 

 

§ 132. Mötets öppnande. 

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

till Dan Törnlind som fått en inbjudan till kvällens möte. 

§ 133. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 134. Protokolljustering. Protokoll 2021-04-08. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

§ 135. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och godkändes. 

§ 136. Licenser/Övergångar  
Inga aktuella licenser/övergångar. 
 
Skrivelse från Roma IF 
En skrivelse har inkommit med förslag till förbundsmötet där man önskar en ekonomisk 
kompensation till föreningar anslutna till SVF. Man önskar föreslå att SVF inte kommer att ta 
ut någon avgift för licenser under 2021. Förslaget innebär att föreningarna ansöker om licens 
som vanligt men att ingen faktura för licenserna skickas till föreningarna. 
 
VU ställer sig positiva till fria licenser för 2021.   
 
§ 137. Rapporter. 

Ordförande 

● 13/4 RF-dialog. Teamsmöte. 
● 14/4 SF-möte med RF. Lägesbild angående pandemin. Teamsmöte. 
● 15/4 Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundet. Teamsmöte. 
● 19/4 Årsmöte med Hästskovarpaförbundet. Teamsmöte. 
● 20/4 Möte med RF gällande information om förbundsutvecklingsplan. Teamsmöte. 
● 22/4 Henriksen frågar, klart för Nabben Nr 2/21. 



● 22/4 Allt klart inför Förbundsmötet och Kick off mötet den 11 maj. 
● 26/4 Deltog på Idrottsalliansens årsmöte. 
● 27/4 Dialog med olika SF/RF gällande pandemins effekter inom idrotten. 
● Löpande arbete 

 

Sekreterare 

● Deltagit i SVF:s styrelsemöte den 15 april via Teams. 

 

Vice ordförande  

● Ungdomsgruppen har haft möte där diskussion fördes kring eventuella framtida 

kurser för ungdomar.  

 

VU beslutade att ungdomsgruppen inkommer med en skriftlig rapport till kommande 

styrelsesammanträde.  

● Lämnat in synpunkter till förbundsutvecklingsplan. 

 

Kassör 

● Skickat i redovisning till RF angående utnyttjat kompensationsstöd för 2020, plus det 
retroaktiva stöd vi fick under 2021. 

● Skickat in verksamhetsstatistik till RF ang. förbundets verksamhet före och efter 
Coronapandemin. 

● Deltagit i SVF:s styrelsemöte den 15 april via Teams. 

● Deltagit i ett möte med fyra förbund inom RF för att se hur vi och dessa förbund har 
påverkats av Corona, och vilka förväntningar vi har på ett eventuellt återstartspaket. 

● Har gjort ett förslag till budget för 2021. Bifogas kvällens möte. 

 

VU beslutade att budget för 2021 skickas ut till samtliga anmälda ombud inför 

förbundsmötet. 

● Har tagit fram en balans och resultaträkning per den sista april. Bifogas kvällens möte. 

 

 

Dan Törnlind, suppleant 

• Styrelsemöte, hästskovarpa 

• Förberedelse och genomförande av Svenska Hästskovarpaförbundets årsmöte den 19 april. 

• Arbetet med att ta fram en frågeenkät för Hästskovarpaförbundets medlemmar är på gång. 

• Material till hästskovarpa till SM-släpet 
VU beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att köpa in material till hästskovarpa till SM-
släpet. Rapport till nästkommande VU-möte. 
 



Varpakonsulenten 

 

Har gjort: 
• 13 april SF dialog 
• 15 april Styrelsemöte 
• 19 april Årsmöte Svenska Hästskovarpaförbundet 
• 26 april Årsmöte Idrottsalliansen 
• 27 april SF samtal 
• 6 maj Årsmöte Städa Sverige 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 
§ 138. SF-stöd  
Förbundsutvecklingsplan 
Underlag har skickats ut till samtliga i styrelsen angående att en förbundsutvecklingsplan ska 
vara inne till RF senast 1 september. Flera svar har redan inkommit till kansliet. Samtliga svar 
ska ha inkommit innan nästa VU-möte den 3 juni. Därefter kommer svaren att 
sammanställas. 
 
§ 139. Corona-stöd 
Se kassör Lars Håkanssons rapporter. 
 
§ 140. Förbundsmöte 11 Maj 
22 ombud är anmälda till förbundsmötet i dagsläget. 
 
§ 141. Nabben 

Nabben nr 2/2021 har manusstopp den 18 Maj. Samtliga bör skriva till kommande nummer. 

§ 142. Internationellt 
Mail från Finland 
Ett mail har inkommit från en styrelsemedlem i IFK Helsingfors som är intresserad av 
varpaidrotten och vill eventuellt framöver arrangera en formell varpatävling. Man tittar på 
sätt för att få in mångsidighet i föreningen. Önskar kontakt med SVF. 
 
VU beslutade att Dan och Bengt-Arne får ta vidare kontakt med honom och planera hur vi 
eventuellt går vidare. Rapport till VU.  

§ 143. Ungdom/utbildning 

Inget nytt. 

§ 144. Svenska Mästerskapen 2021 
VU beslutade att ett inriktningsbeslut angående om SM i Ronneby kommer att bli av 2021 
tas utav styrelsen den 11 Maj. Slutligt beslut och besked avvaktas tills den 17 Maj när 
eventuellt nya restriktioner gällande tävlingsverksamhet presenteras. 
 
 
 



§ 145. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 146. Nästa VU möte 3 Juni 2021. 

Nästa möte blir den 3 juni. Mötet kommer att ske digitalt via teams.  

§ 147. Mötets avslutning. 

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

 

 

6 Maj 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


