
Närvarande: 

Lars Henriksen, ordförande 

Lars Håkansson, kassör 

Ylva Mellin, vice ordförande 

Mikael Nilsson, gotländska idrotterna 

Bernt Augustsson, lekmannarevisor 

Dan Törnlind, hästskovarpa  

Jan Larsson, adj. kansliet, varpakonsulent 

 

Ej närvarande: 

Lina Falk, sekreterare 

 

 

Protokoll nr 9 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2023-01-10 

 

§ 111. Mötets öppnande. 

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

möte. Beslut: Då Lina Falk är frånvarande väljs Mikael Nilsson till dagens sekreterare.  

§ 112. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 113. Protokolljustering. Protokoll 2022-12-06. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 114. 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 dagens VU möte 10 januari och att det tillsätts 

en arbetsgrupp för att se över en årsplan till Gotlands Varpaförbund, Sammankallande Ylva 

Mellin, Barbro Wettersten, Mikael Nilsson. I svar skall vi även begära svar från Gotlands 

Varpaförbund hur de tänker göra i rekrytering. Ett färdigt utkast ska finnas till nästa VU möte 

den 7 februari. Övriga punkter från träffen den 3 december svarar VU på i mail till GVF. 

 

 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, Beslut: Arbetsgrupp skrivelse GVF sätts upp där. 

§ 115. Licenser/Övergångar  
Anders Andersson VK björken till Västerås VK  
 
§ 116. Ansökningar återstartsstöd 



Beslut: Föreningen Gutnisk Idrott har inkommit med en ansökan. Frågan bordlades och 
ansökan sändes på återremiss.  
 
§ 117. Rapporter 

Ordförande Lars Henriksen 

• 8 december. Teamsmöte med RF gällande projektstöd. 
• 12 december. Teamsmöte med RF gällande återstartsstöd. 
• 12 december. Förslag och diskussionsunderlag till VU gällande svar till GVF:s 

föreningsträff den 3 december. 
• 12 januari. Till förbundskassör Lars Håkansson för eftersignering av samtliga 

betalningsuppdrag. 
• Påbörjat arbetet inför förbundsmötet den 25 mars 2023. 
• Löpande arbete. 
•  

Vice ordförande Ylva Mellin 

• Inget att rapportera 

 
Kassör Lars Håkansson 

● Betalt återstartsstöd till Garda IK och Gotlands Varpaförbund totalt 23000 kronor. 
● Erhållit extra organisationsstöd för 2022 från RF med 8000 kronor. 
● Erhållit ränta från Swedbank för första gången på många år med 23900 kronor. 

 
Dan Törnlind 

• Reviderat tävlingsregler för hästsko 
• Förberett styrelsemöte den 17 januari 2023 (hästsko) 

 
Varpakonsulenten 

 
• 8 december. Teamsmöte med RF gällande projektstöd. 
• 12 december. Teamsmöte med RF gällande återstartsstöd. 
• 14 december IT hemsida. 
• 20 december hyresmöte med RF SISU Gotland. 
• Löpande arbete  

 
Mikael Nilsson 

• 20 december möte bollsömnad. 

• 21 december Planering uppdatering av tävlingsdagar av tävlingsdagar. 20/5 
Majpärken. 27-28/5 Pärkläger. 3/6 Ungdomslaiken. 5-9/7Stångaspelen. 5/8 
Augustipärken. 

• 9 januari. Söker återstartsstöd för Stångaspelen. 

• 9 januari inbjudan till skolprojektet möte 1 februari. 
 
Bernt Augustsson 

• Bistå Göran Fransson och Sara Broberg Karlsson i valberedningen. 

• Bistå med synpunkter på propositionen om förändringar i stadgarna rörande minskad 
styrelse. 



• Möte med Jan Larsson för att verifiera beslutade principer och former för vår 
arkivering. 

• Möte med Mikael Nilsson för att diskutera upplägg av stenvarpa tävlingen vid 
Stångaspelen. 

• I februari drar revisionen i gång. 
 

 
§ 118. SM 2023 och framåt 
Arbete fortgår med att försöka få tag i SM – arrangörer. Möte med Fårö IF i mars 2023. 
 
§ 119. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 120. Idrottsmedel 
Inget nytt. 
 
§ 121. Nabben 4-2022 
Manusstopp den 15 februari.   
 
§ 122. Förbundsmöte2023.  

• Förbundsmötet blir ovanför Koggen på Scandic Hotel Visby den 25 mars med kaffe 
från klockan 10.30 och förbundsmöte klockan 11.00 Lunch därefter.  
 

§ 123 Övriga frågor 
 
§ 124. Nästa möte  

Nästa VU-möte blir digitalt via teams den 7 februari. Göran Fransson valberedningen 

inbjuden.  

§ 125. Mötets avslutning. 

Lars Henriksen tackade för ett bra möte. 

 

 

10 januari 2023 

 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Mikael Nilsson 

 

_____________________   ____________________ 

 


