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Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2021-10-07 

 

§ 42. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 43. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 44. Protokolljustering. Protokoll 2021-09-16. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 45. Skrivelser 

Regeländringsförslag  

Ett regeländringsförslag angående seedning har inkommit från Roma IF. 

Roma IF vill föreslå att SVF tar fram ett regelverk för seedning av tävlingar (främst SM-

tävlingar). Seedning kan ibland se olika ut beroende på person som utför uppdraget. 

Önskemål om eventuell mall för hur det ska utföras. 

 

VU beslutade att tävlingsgruppen får i uppdrag att se över ett eventuellt förslag och 

presentera detta vid kommande höstkonferens.  

 

Vårgårda Varpaklubb 

Vårgårda varpaklubb har i juli 2021 mailat direkt till RF om önskemål om utträde ur Svenska 

Varpaförbundet.  

 

Detta innebär att SVF för tillfället endast har 49 föreningar.  

 

Ansökan om tvåmanna-SM 2022 

Klintehamns IK har skickat in en ansökan om att få arrangera tvåmanna-SM 2022.  

Beslut tas på kommande höstkonferens. 

 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan godkändes. 



§ 46. Licenser/Övergångar  
Inga att godkänna. 
 
§ 47. Återstartsstöd 
VU beslutade att ett följebrev ska skickas ut till samtliga föreningar som beviljas 
återstartsstöd. I följebrevet ska det framgå att kopia av kvitton skickas in till förbundskassör 
och pengar därefter betalas ut upp mot det belopp man beviljats. 
 
Lars Håkansson får i uppdrag att sammanfatta detta följebrev.  
 
Ansökan om återstartsmedel Garda IK  
Garda IK har skickat in en ansökan om återstartsmedel för att åter finna eldsjälarna  
som tidigare varit behjälpliga föreningen innan coronapandemin. Ansökan avser bidrag på ca 
2500 kr för att kunna bjuda på lättare mat/fika vid ett eller två arrangemang med 
föreningen.  
 
VU beslutade att bevilja ett bidrag på 3000 kr.   
 
Ansökan om återstartsstöd Kils HVK 
Man har tappat deltagande i föreningen både vid föreningens tävlingar samt träningar. Man 
ansöker därför om en summa på 4500 kr dels för att återväcka intresset för medlemmar som 
försvunnit genom att erbjuda subventionering av medlemsavgiften och licensavgiften för 
2022 samt en prova på dag med korvgrillning.  
 
VU beslutade att bevilja ett bidrag på 2500 kr för subventionering av medlemsavgift samt en 
prova på dag med korvgrillning.  
 
Ansökan om återstartsstöd Västergarns IF 
Föreningsdag 2022 
Bjuda in allmänheten till en föreningsdag där man får prova på varpa, pärk och gutniska 
lekar.  
 
Ansöker om en summa på 8000kr för bl.a. material, hyra av lada och tilltugg. 
 
Uppstartsdag med Varpa och Pärk 
Bjuda in alla klubbens pärklag som deltog under stångaspelen 2019 samt varpakastare. 
Uppstartsdag inför säsong 2022. Räknar med ca 50 personer. 
 
Ansöker om en summa på 14000 kr och avser bl.a. hyra av lada, material, lunch samt fika fm 
och em.  
 
VU beslutade att Jan Larsson tar kontakt med Västergarns IF för att få ett förtydligande 
angående vad man anser med materialkostnader. Beslut tas på kommande VU-
sammanträde.  
 
§ 48. RF Kvalitetsarbete 
Lars Håkansson, Lars Henriksen och Jan Larsson rapporterade från mötet med RF den 7 



oktober angående det kvalitetsarbete som genomförts på SVF. 
 
SVF har ett framtida arbete med att ta kontakt med de föreningar som inte nått upp till RF:s 
mål gällande föreningsverksamhet samt inte inkommit med de handlingar som begärts. 
 
Föreningarna som under kvalitetsarbetet visat stora avvikelser eller inte inkommit med 
några handlingar kommer att bjudas in till en träff i samband med kommande konferens i 
Visby.  
 
§ 49. Konferens Visby 16 oktober  
Hittills 10 st anmälda för fysiskt möte (3-4 digitalt). 
 
Punkter som kommer att diskuteras är kommande SM-tävlingar, föreningar i SVF, 
digitalisering, återstartsstöd och nabben.  
 
§ 50. Rapporter. 

Ordförande 

• 27 september. Teams möte med RF gällande kompensations - återstartstöd. Nuläget 
kring restriktioner gällande pandemin. 

• Arbetat fram program tillsammans med varpakonsulent Jan. Gällande konferensen i 
Visby 16 oktober. 

• 7 oktober. Teams möte gällande RF:s resultat av kvalitetsarbetet sommaren 2021. 
• 25 oktober. Anmäld till RF:s ordförande träff. 
• Löpande arbete. 

 
Vice sekreterare 

• Inget nytt 
 

Sekreterare 

• Inget nytt 
 

Kassör 

● Deltagit i Teamsmöte ang. framtida stöd med RF 210929. 
● Deltagit i teamsmöte ang. granskning av klubbarnas kvalitetsarbete 211007. 
● Sammanställt balans och resultatredovisning för 202101-09, vilka bifogas kvällens 

möte. 
● Betalat ut extra stöd för LOK aktiviteter för 2020. 
● Betalat ut USM stöd för 2021. 
● Lönerevision med Jan Larsson ska göras under oktober månad.  

 
 

Mikael Nilsson 
● Ansökan till rörelsefonden är omformulerad och inskickad. Ansökan handlar om 

utvecklingsstöd för gutniska lekar i skola, föreningar och parasport. 
● Deltagit på Idrottsdag i Västerhejde skola en heldag den 24 september. 



● Deltagit och visat upp pärk på Paralympic Schoolday på Gutavallen under en heldag 
den 6 oktober. 

● Håller en hel del uppvisning/prova på aktiviteter, mer än vanligt. 
 

Bernt Augustsson, lekmannarevisor 

● Vill ha en dialog med styrelsen/VU vid höstmötet om revisorns särskilda skrivelse om 
Kostnadsersättning/Arvode. 

● Har fått in ett antal remissvar ang. 18/20 meter. Arbetar med en rapport att 
presentera. Det är 14 föreningar har inkommit med synpunkter i dagsläget.  
 

Varpakonsulenten 
 
Har gjort: 

• 22 september. RF Återstart. 
• 27 september. Teams möte med RF gällande kompensations - återstartstöd. Nuläget 

kring restriktioner gällande pandemin. 
• 29 september Teams-möte gällande projektstöd. 
• Arbetat fram program tillsammans med ordförande Lars Håkansson till konferensen i 

Visby den 16 oktober.   
• 7 oktober. Teams möte gällande RF:s resultat av kvalitetsarbetet sommaren 2021. 
• 13-14 oktober. RF träff Bosön (digitalt). 
• 17 november Anmäld till Antidopingkurs. 
• Arbete inför höstkonferens 12-14 november. 
• Skrivit nya stadgar till Västerås VK. 

 

Skall göra: 
• Löpande arbete. 

 
 
§ 51. Idrottsmedel 
Inget nytt. 
 
§ 52. Höstkonferens 2021 12-14 november. Oskarshamn 
Sammankallande i valberedningen ska bli inbjuden till konferensen. Jan Larsson ordnar med 
detta.  
 
§ 53. Nabben 
Nabben nr 4/2021 planeras att komma ut i brevlådorna runt 15-20 december.  
 
§ 54. Övriga frågor 
Hemsida via idrottonline 
Föreningarnas hemsida via idrottonline kommer att stängas ner 31 december 2022.  
Idrottonline kommer fortfarande att finnas för registrering av föreningars medlemmar samt 
ansökan om bidrag som idag finns via hemsidan.  
 



§ 55. Nästa VU möte  

Nästa VU möte är planerat till den 4 november kl 18.30. Mötet kommer att ske digitalt via 

teams. Bengt-Arne Andersson bjuds in till det mötet. 

§ 56. Mötets avslutning. 

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

 

7 oktober 2021 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

  __________ 

 


