
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Ylva Mellin, vice ordförande 

Lina Falk, sekreterare 

Mikael Nilsson, ledamot  

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

Med anmält förhinder: 

Per-Ola Nilsson, digitalisering  

 

 

Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-12-07 

 

§ 71. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 72. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 73. Protokolljustering. Protokoll 2021-11-04. 

Protokollets beslut gicks igenom, justerades under paragraf 6 med förtydligande om att det 

gäller verksamhetsstöd för barn och unga, och godkändes därefter. 

 

§ 74. Skrivelser 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan godkändes. Ny åtgärdslista kommer påbörjas 2022. 

§ 75. Licenser/Övergångar  
Inga att godkänna. 
 
§ 76. Återstartsstöd, ansökningar 
Samma summa för återstartsstöd kommer att betalas ut under 2022. Ingen ny ansökan 
behöver inkomma men RF önskar återkoppling senast januari 2022 om SVF önskar fortsätta 
arbeta efter samma plan som 2021. 
 
VK Kulan 
Ansökan inkommit från VK Kulan. VK Kulan planerar att arrangera en tävling med hästsko på 
förmiddagen samt en för metallvarpa på eftermiddagen i hopp med att en nygammal tävling 
samt en helt ny verksamhet kan få liv i föreningen. Ansöker om en summa på 14500 kr för 
bl.a. inköp av hästskor och varpor, annonsering, korv med bröd samt gratis anmälningsavgift 
för de som önskar tävla.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan.  
 
 
 



IK Rauk 
Ansökan inkommit från IK Rauk om en summa för att i samband med arrangerandet av en ny 
tävling försöka locka och få lite kastare till föreningen. Ansöker om en summa på 6900 kr för 
bl.a. inköp av hästskor, järnpinnar, korv med bröd och annonsering. 
 
VU beslutade att godkänna ansökan. 
 
§ 77. RF Kvalitetsarbete 
Inget nytt.  
 
§ 78. Rapporter. 

Ordförande 

• 9 november: Teamsmöte med Stefan Svensson VK Kulan 
• 12-14 november: Styrelsemöte i Oskarshamn 
• 15 november: Skrivit nytt slutord till verksamhetsberättelsen för 2020 
• 15 november: Svar till Utvecklingsgruppen för lagsammansättning inom metallvarpa 
• 22 november: Teamsmöte med styrelsen i SVF gällande SM i Sunne 2022 
• 22 november: Teamsmöte med Sunne Kommun 
• 27 november: Skrivelse till Gotlands Varpaförbund gällande Svensk Varpaidrott som 

fullvärdig medlem i RF 
• 29 november: Teamsmöte med Selma Spa, Sunne gällande SM 2022 
• 2 december: Teamsmöte med RF gällande Återstartstöd 
• Samt löpande arbete 

 
 
Vice ordförande 

• Fått material om domarkurs från Henrik Lavergren. 
 

Sekreterare 

• Inget nytt 
 

Kassör 

● Deltagit via Team i styrelsemöte 13 -14 november 
● Deltagit på extra styrelsemöte den 22 november 
● Betalat ut återstartstöd till klubbarna 45 900 kr 
● Enligt tidigare VU-beslut 
● Betalt ut för ungdomsträff på Joda Restaurant  5882 kr 
● Påbörjad utbetalning av omkostnadsbidrag 
● Kils varpaklubb har tackat SVF för det återstartsstöd de beviljades 

 
 

Mikael Nilsson 
● Arbetat på att få fler föreningar in i SVF 
● Tillväxtverket avstämning permitteringsstöd FGI 7/12  
● IdrottOnline registrering Lok RBU, Essendonn 6/12 



● Samarbete Visbygymnasterna om ny hall 30/11 

 
Varpakonsulenten 
 
Har gjort: 

• 9 november. Teamsmöte med Stefan Svensson, VK Kulan 
• 12-14 november. Styrelsemöte i Oskarshamn 
• 17 november. Teamsmöte antidoping grundkurs 
• 22 november. Teamsmöte med styrelsen i SVF gällande SM i Sunne 2022 
• 29 november. Teamsmöte med Selma Spa, Sunne gällande SM 2022 
• 2 december. Teamsmöte med RF gällande återstartsstöd 
• 2 december. Teamsmöte med RF gällande valet 2022 
• 2 december. Teamsmöte med RF gällande IdrottOnline hemsida 
• Har bokat Förbundsmöte på First Hotel Kokoloko Visby den 19 mars 2022 

 
 

Skall göra: 
• Löpande arbete. 

 
§ 79. Idrottsmedel 
Inget nytt. 
 
§ 80. Digitalisering 
Per-Ola Nilsson har inför mötet skickat en skriftlig rapport från digitaliseringsgruppen. Denna 
gicks igenom. 
 
§ 81. Nabben 
Nabben nr 4/2021 kommer att komma ut i brevlådorna i dagarna.  
 
§ 82. Övriga frågor 
Patrik Oscarsson RF har med glädje tackat ja till att ställa upp som mötesordförande på SVF 
årsmöte i mars 2022. 
 
Om någon önskar tillföra någonting till verksamhetsberättelsen 2021 bör detta inkomma till 
Jan Larsson innan jul.  
 
Licensstatistiken behöver komma in till Jan Larsson innan jul.  
 
§ 83. Nästa VU möte  

Nästa VU möte är planerat till den 13 januari kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via 

teams.  

§ 84. Mötets avslutning. 

Lars Henriksen tackade för ett bra möte, önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År 

avslutade därefter mötet. 

 

 



 

7 december 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


