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Protokoll nr 8 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2022-12-06 

 

§ 97. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen tackade samtliga för senast och välkomnade alla till dagens VU-

möte. 

§ 98. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 99. Protokolljustering. Protokoll 2022-11-01. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 100. Skrivelser 

Konferens Gotland den 3/12 

Gotlands Varpaförbund hade den 3 december en träff för att diskutera varpaidrotten och 

dess framtid. Ca 25–30 personer deltog, minnesanteckningar fördes och har skickats in till 

Svenska Varpaförbundet. Ur minnesanteckningar framgår ett antal punkter som man önskar 

att förbundet tar till sig och som man önskar få hjälp med.  

 

 

VU beslutade att dessa punkter diskuteras på kommande möte den 10 januari och att det 

förslagsvis tillsätts en arbetsgrupp för att se över och svara på dessa synpunkter. 

 

VU beslutade att Jan Larsson får i uppdrag att svara Gotlands Varpaförbund att 

minnesanteckningarna har mottagits och kommer diskuteras på kommande VU-möte den 10 

januari.  

 

VU beslutade även att tydliggöra att reglerna för stenvarpa som förbundets 

tävlingskommitté tog fram som gäller 1998-03-27 är de regler som gäller fortsättningsvis.   

 

 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes. 



§ 101. Licenser/Övergångar  
Inga övergångar att hantera.  
 
§ 102. Ansökningar återstartsstöd 
Kompletterande ansökan Garda IK 
Då föreningen planerat mer noggrant ansöker de nu om ytterligare en summa på 5 000 kr för 
planerade projekt under 2023. Totalt summa på 10 000 kr.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan.  
 
Gotlands Varpaförbund 
Gotlands Varpaförbund ansöker om återstartsstödsmedel för att kunna ordna fler varpor att 
använda för att instruera idrotten.  
 
Räknar med att ca 20–30 varpor räcker.  
 
VU beslutade att godkänna ett återstartsstöd på 8 400 kr till Gotlands Varpaförbund. (30 
varpor á 280 kr). Varpor kan köpas från kansliet.  
 
 
§ 103. Rapporter 

Ordförande 

• Var med på Riksidrottsforum (RIF) i Solna den 11—13 november 2022. Redovisat på 
styrelsemöte den 18—20 november 2022 

• Styrelsemöte med Svenska Varpaförbundets styrelse, 18—20 november 2022. Hotell 
C, Stockholm 

• Skrivit Ledaren till Nabben nr 4/22 den 21 november 2022 
• Teams möte med RF den 8 december 2022 kl 10 – 12 som handlar om Projektstöd 
• Löpande arbete 
 

Vice ordförande 

• Deltagit på styrelsemötet den 18-20 november 

• Var med på Riksidrottsforum (RIF) i Solna den 11—13 november 2022 
 

Sekreterare 

• Deltagit på styrelsemötet den 18-20 november  
 

Kassör 

● Deltagit på styrelsemöte i Stockholm 18 – 20 november 2022 
● Betalt ut återstartstöd enligt senaste VU-beslut 78.700 kr 
● Gjort förslag till nytt anställningsavtal för Jan Larsson 
● Betalat ut arvoden för 2022 sammanlagt 142.000 kr + arb g avgifter 24.679 kr 
● Erhållit återbetalning från Destination Gotland för Jan Larssons extranatt i Stockholm 

i samband med styrelsemötet (1295kr) 



● Betalt ut utgifter för besiktning av SM-kärran till Tomas Holmqvist 

 
Dan Törnlind 

• Deltagit på styrelsemöte 18-20 november 

• Påbörjat revidering av tävlingsregler 
 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Jobbat med höstkonferensen 
• Arbetat med verksamhetsberättelsen 
• Årsrapport till RF gällande återstartsstöd 
• Träff med RF den 6-12-2022 gällande RF:s kod för demokratisk styrning av 

idrottsförbund och föreningar 
• Bokat lokal för förbundsmöte den 25 mars 2023 (Scandic Visby) samt 

mötesordförande (distriktsidrottschef BO Ronsten, Visby RF/SISU Gotland) 
• Hemsida 
• Löpande arbete  

 
§ 104. SM 2023 och framåt 
Arbete fortgår med att försöka få tag i SM – arrangörer. 
 
§ 105. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 106. Idrottsmedel 
Inget nytt. 
 
§ 107. Nabben 4-2022 
Manusstopp var den 22 november. Kommer i brevlådan runt 19 december.  
 
Inför kommande nummer har det varit mycket innehåll vilket innebär att en del artiklar fått 
sparas till nästkommande nummer.  
 
§ 108. Övriga frågor 
Tröjor 
VU beslutade att Jan Larsson inhandlar ett antal grå tröjor med förbundsloggan på för 
styrelsemedlemmar.  
 
Nominering till ordförandeposten i RF 
VU beslutade att Lars Henriksen nominerar Karl-Erik Nilsson (Svenska Fotbollsförbundets 
ordförande) till ordförandeposten i RF. 
 
Stor Grabb 2022 
VU tillkännagiver att Margareta Sasse och Kerstin Simu har tagit stor grabb under 2022. 
 
VU beslutade att de kommer att uppvaktas vid den SM-tävling i metallvarpa som infaller 
tidigast under säsong 2023.  



§ 109. Nästa möte  

Nästa VU-möte blir digitalt via teams den 10 januari kl 18.30.  

§ 110. Mötets avslutning. 

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

och avslutade därefter mötet. 

 

 

6 december 2022 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


