
 

 

 

 

 

Närvarande: 

Lars Henriksen, Ordförande 

Lars Håkansson, Kassör 

Barbro Wettersten, vice ordförande 

Lina Falk Sekreterare 

Bengt Arne Andersson, internationellt 

Jan Larsson adj. Kansliet, varpakonsulent 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 

2020-12-10
§ 59. Mötets öppnande.

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte. Ett extra varmt välkomnande till Bengt-

Arne Andersson som var inbjuden till kvällens sammanträde.

§ 60. Fastställande av dagordning.

Mötet fastställde dagordningen.

§ 61. Protokolljustering. Protokoll 2020-11-05.

Protokollets beslut gicks igenom.

Mötet beslutade att godkänna protokollet. 

§ 62. Skrivelser

Skrivelse från Kjell-Arne Ehrefjord 

En skrivelse har inkommit från Svenska Hästskokastningsförbundet angående att man önskar ersättning för 

de inkomster som gått förlorat under säsongen på grund av pågående pandemi. Även ansökan om bidrag 

för att införskaffa 8 stycken staffli för resultattavlor. 

VU beslutade att bevilja ett bidrag på 4000kr. 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

Åtgärdslistan justerades, gicks igenom och godkändes. 

§ 63. Licenser/Övergångar

Inga aktuella licenser/övergångar. 

§ 64. Rapporter.

Ordförande

● 2020-11-09. Telefonmöte gällande förslag till omkostnadsersättning 2020.

● 2020-11-17. Teams-möte med RF gällande idrottsrörelsens hantering av coronasituationen.

● 2020-11-19. Teams-möte. Hyresmöte gällande Idrottens Hus, Visby.

● 2020-11-21. Styrelsesammanträde med Svenska Varpaförbundet.

● 2020-12-01. Digital SF-dialog med RF. Genomfördes som ZOOM- möte.

● 2020-12-02. Teams-möte med RF och Svenska spel.

● Kommer att delta på Idrottsalliansens årsmöte den 15 december.

● Löpande arbete.



Sekreterare 

● Deltagit på styrelsesammanträde 20-11-21. 
 

Vice ordförande  

● Deltagit på styrelsesammanträde 20-11-21. 

● Justerat protokoll från styrelsesammanträdet. 

● Övrigt lokalt arbete för varpan via idrottsakademin och klubbar. 

 

Kassör 

● Deltagit på styrelsesammanträde 20-11-21. 

● Betalat ut omkostnadsersättning för 2020 enligt beslut från styrelsemötet. 

● Har gått igenom föreningarnas inbetalningar av licenser för 2020. 

● SVF har fått en inbetalning på 50 000kr. 

● Aktiverat utbetalning av ersättning för nystartsjobb. 

 

Bengt-Arne Andersson, internationellt 

• Arbetet löper på enligt fastställd plan. 

• Vi har kontakter i Norge, Lettland, Frankrike och England öppna. Norgekontakterna hålls igång 

genom Dan Törnlind. De övriga kontakterna har skett via Facebook och E-post. 

• För hästskoområdet gentemot Norge finns det en plan (beroende på pandemiläget) om 

landskampsutbyte med Norge möjligen 2021. 

 

VU beslutade att Bengt-Arne gör en internationell inbjudan till SM i Hästskokastning i Ronneby 

Brunn. 

 

• Har kollat upp möjligheten för bidragsmöjligheter för det internationella arbetet. Det måste då i 
grunden finnas en förening som är intresserad av internationellt utbyte. Ekonomiska medel kan bli 
tillgängliga men det behöver då finnas en egen insats i ungefär samma omfattning som 
bidragsdelen. 
I dagsläget inte fått någon propå från någon förening till att de skulle vara intresserade av en 
internationell aktivitet.  
Finns det någon förening som anmäler sitt intresse så finns vi i förbundet med att stimulera till en 
internationell insats. 

• I övrigt är arbetet satt i en låg profil enligt styrelsens inriktning om att den nationella delen behöver 
bli starkare innan mera medel kan avsättas för det internationella arbetet. 

• Idrottslyftet 
VU beslutade att Bengt-Arne tillsammans med Jan Larsson går igenom olika delar av Idrottslyftet 
för 2020. 
 
 
 

 

 

Varpakonsulenten 

 

Har gjort: 
• 2020-11-09. Telefonmöte gällande förslag till omkostnadsersättning 2020. 
• 2020-11-17. Teams-möte med RF gällande idrottsrörelsens hantering av coronasituationen. 



• 2020-11-19. Teams-möte. Hyresmöte gällande Idrottens Hus, Visby. 
• 2020-11-21. Styrelsesammanträde med Svenska Varpaförbundet. 
• 2020-12-01. Digital SF-dialog med RF. Genomfördes som ZOOM- möte. 
• 2020-12-02. Teams-möte med RF och Svenska spel. 
• 2020-12-07. Teamsmöte med Destination Gotland. 
• 2020-12-09. Teamsmöte med RF gällande restriktioner Corona. 
• Uppdaterat Vision 2020-2025. 
• Slutredigerat Nabben Nr 4-2020 med Lars Henriksen. 
• Skickat ut verksamhetsberättelsen till styrelsen för korrekturläsning. 

Samtliga styrelsemedlemmar bör inkomma med synpunkter. 
• Kommer att delta på Idrottsalliansens årsmöte den 15 december. 

 
Skall göra: 

• Löpande arbete 
 

§ 65. Valberedningen  
Inget nytt 
 
§ 66. Nabben 

Nabben nr 4 kommer i brevlådan till lucia. 

§ 67. Internationellt 
Inget nytt. 

§ 68. Ungdom/utbildning 

Inget nytt. 

§ 69. Svenska Mästerskapen 2021 
Inget nytt.  

 
 
 
§ 70. Övriga frågor 
Idrottspriser  
Destination Gotland erbjuder ett rabatterat pris för att resa till SM-tävlingar.  
 
Förbundsmötet 2021 
VU beslutade att det i första hand är ett fysiskt möte som gäller och att Jan Larsson får i uppdrag att sköta 
arrangemanget kring detta. Lokalen som bokas bör kunna gå att avboka i god tid.  
 
Eventuellt resebidrag till förbundsmötet 
VU beslutade att SVF står för kostnaden av resa, logi och mat för en föreningsrepresentant på fastlandet 
som väljer att resa till Gotland för att delta på förbundsmötet. 
 
VU beslutade att ett resebidrag på 200kr ska utgå till en föreningsrepresentant på Gotland som deltar på 
förbundsmötet. 
 
Aktivitet/föreläsning under förbundsmötet 
Jan Larsson och Lars Henriksen får i uppdrag att ta fram förslag och presentera under VU-mötet i januari. 



§ 71. Nästa VU möte 14 januari 2021. 

Nästa möte blir den 14 januari. Jan-Inge Ahlgren kommer bli inbjuden att delta på mötet. Mötet kommer 

att ske via teams.  

§ 72. Mötets avslutning. 

Lars Henriksen tackade för ett bra möte och passade på att tacka för det gångna året samt önska alla en 

God Jul och Gott Nytt åt. Därefter avslutades mötet. 

 

 

10 december 2020 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


