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Protokoll nr 11 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2023-03-07 

 
§ 141. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte.  

§ 142. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 143. Protokolljustering. Protokoll 2023-02-07. 
Protokollets beslut gicks igenom, justerades och godkändes därefter. 
 
Justeringar: 
Det bör utav protokollet framgå att valberedningens ordförande Göran Fransson deltog t.o.m. §129. 
 
§ 144. Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit till dagens möte. 
 
Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 
 
Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes. 
 
§ 145. Valberedningen 
VU beslutade att inför kommande styrelsemöte den 23 mars 2023 föreslå följande: 
 
Att förslaget till stadgeändring gällande att ta bort styrelsesuppleanterna från styrelsen med 
möjlighet att i framtiden välja styrelsesuppleanter vid behov avslås.  
 
Anledningen är att valberedningen med hjälp av styrelsen lyckats hitta intresserade personer att 
deltaga i styrelsearbetet. Samtliga platser inom styrelsen är besatta inför verksamhetsåret 2023. 
 

§ 146. Licenser/Övergångar  
Inga övergångar att hantera.  
 
 
§ 147. Vuxenstödsdiskussion 
2022 fick förbundet 60 000kr. Delar av den summan har fördelats ut på olika verksamheter under 
året 2022. Förbundet har erhållit ytterligare en summa på ca: 100.000 kronor att fördela under 2023. 
 



 
Samtliga inom VU får i uppdrag att se över förslag på åtgärder som vuxenstödet kan användas till. VU 
beslutade att diskussionen tas upp igen på kommande VU-sammanträde för beslut.  
 
§ 148. Diskussion Återstartsstöd 
Förbundet har cirka 100.000 kr kvar i återstartsstödsmedel del 2. Återstartsstöd del 3 på 370.00 kr är 
utbetalt till förbundet. Att användas 2023/2024. 
 
Samtliga inom VU får i uppdrag att se över förslag på åtgärder som återstartsstödsmedel kan 
användas till. VU beslutade att diskussionen tas upp igen på kommande VU-sammanträde för beslut. 

  
§ 149. Ansökningar återstartsstöd 
Ardre IF ansöker om en summa på 8 000 kr för uppstart av verksamhet. Planer på att försöka få i 
gång stenvarpan igen med licensierade kastare och att få i gång ungdomsverksamheten i föreningen.  
 
VU beslutade att godkänna ansökan. Samtliga godkända ansökningar av återstartsmedel ska 
redovisas via en artikel i Nabben.  
 
VU beslutade att kansliet kort efter VU-sammanträde skickar ut en notis till berörda föreningar 
angående beslut rörande återstartsstödsmedel. 
 
§ 150. Rapporter 
Ordförande 

• 14/2. Deltagit på hästskovarpaförbundets årsmöte 

• Förberedande arbete inför styrelsemöte den 23 mars 2023 som kommer att genomföras 

digitalt 

• Förberedande arbete inför förbundsmötet den 25 mars 2023 i Visby 

• Deltagit i arbetet gällande revisionen för arbetsåret 2022 

• Löpande arbete 
 

Sekreterare 

• För information. Varbergs Varpaklubb har ändrat datum för Varbergsvarpan till den 26 
augusti 2023 
 

Kassör 

● Skickat i väg bokslutsmaterial till Visby 

● Ett antal kontakter angående revisionen, både med Emma Järlö och Bernt Augustsson 

 

VU beslutade att eftersignering ska ske under fyra tillfällen under 2023 (1gång/kvartal). 

Detta för att underlätta arbetet inför revision och en bättre kontroll.  

 

● Skickat in återstartsplan del 4 för utbetalning av återstartsstöd del 4 

● Skickat in redovisning av vuxenidrott för 2022 

● Skickat in redovisning av hur vi använt återstartsstöd del 1 och 2  

● Skickat in redovisning av grundbidraget för 2022 

● Köpt in kontorsmaterial för utskrifter (toner och papper) 

 

Dan Törnlind 



• 14/2 Deltagit på Svenska Hästskovarpaförbundets årsmöte  
 

Mikael Nilsson 

• 23/2. Deltagit på anläggningskonferens 

• 27/2. Köp av gummivarpor, lager 

• 27/2. Deltagit på årsmöte Essendonn 

• 5/3. Deltagit på årsmöte med RBU 
 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• 14/2. Deltagit på Svenska Hästskovarpaförbundets årsmöte 

• 17/2. Kontakt med förening angående SM i Varpa. Ett negativt svar tyvärr 

• 4/3. Tryckt verksamhetsberättelsen och skickat i väg till alla föreningar 

• Löpande arbete  
 
§ 151. SM 2023 och framåt 

Inget nytt.  

 
§ 152. Projektstöd och LOK-stöd 

Inget nytt. 

 
§ 153. Idrottsmedel 

Inget nytt. 

 
§ 154. Nabben 1-2023 

Nabben nr 1 2023 kommer i brevlådan runt den 13-15 mars.  

 
§ 155. Förbundsmötet 2023 

Förbundsmötet kommer att ske som ett fysiskt möte med möjlighet att delta digitalt via teams.  

 
§ 156. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
§ 157. Nästa möte  

Nästa möte blir ett digitalt styrelsemöte den 23 mars kl 19.00. 

Beslut om nästa VU-möte tas på kommande Kick-off möte. 

 

§ 158. Mötets avslutning. 

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

 

 
7 mars 2023 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


