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Protokoll nr 10 fört vid Svenska Varpaförbundets VU-möte 2023-02-07 

 
§ 125. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Henriksen välkomnade alla till dagens VU-möte. Ett extra varmt välkomnande till 

valberedningens ordförande Göran Fransson.  

§ 126. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 127. Protokolljustering. Protokoll 2023-01-10. 

Protokollets beslut gicks igenom och godkändes därefter. 

 

§ 128. Skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit till dagens möte. 

 

Postlistan godkändes och lades till handlingarna. 

 

Åtgärdslistan gicks igenom, justerades och godkändes. 

 

§ 129. Valberedningen 

Valberedningens arbete pågår inför kommande förbundsmöte.  

§ 130. Licenser/Övergångar  
Inga övergångar att hantera.  

 
§ 131. Ansökningar återstartsstöd 
Inga ansökningar att hantera.  
 
§ 132. Rapporter 
Ordförande 

• 15 januari. Teamsmöte med arbetsgruppen rekrytering 

• 15 januari arbete inför förbundsmötet den 25 mars 

• 16 januari Henriksen frågar inför Nabben nr: 1/23 

• 31 januari till Stockholm inför RIM 2023. Rapport utskickad till VU 

• 5 februari Skrivit ledaren till Nabben nr: 1/23 

• Löpande arbete 
 



 
Vice ordförande 

• 15/1 teamsmöte med arbetsgruppen rekrytering 
Arbetsgruppen har tillsammans arbetat fram ett förslag på årscykel för rekrytering ”Tips på 
rekryteringsplanering över året” som gicks igenom under mötet. 
 
VU beslutade att godkänna förslaget och att det publiceras i nästkommande nummer av 
nabben.  
 
VU beslutade även att Ylva och Mikael tillsammans sammanfattar en kort informationstext 
som ska publiceras tillsammans med årscykeln för rekryteringsplanering. 
 

 
Sekreterare 

• Inget nytt 
 

Kassör 

● Möte med Lars Henriksen angående revisionen 

● Erhållit utbetalning från RF på 227 500 kr del 1 av 4 för 2023 

● Betalningen av årsavgifterna har börjat komma in. 15st har inkommit hittills. 

● Påbörjat bokslutet, hoppas att vara klar till vecka 8 

 

Dan Törnlind 

• 23/1 Styrelsemöte med svenska hästskovarpaförbundet  
 
Svenska serien nerlagd och kommer att ersättas med västsvenska serien. Förbundet kommer 
inte att hålla i den serien utan ett antal föreningar kommer gå ihop i ett samarrangemang.   
 
 

Mikael Nilsson 

• 15/1 Teamsmöte arbetsgruppen rekrytering  

• 26/1 möte angående Stångaspelen  

• 30/1 möte med pärkbollsömmerskor angående en plan framåt 

• 1/2 uppstarts möte angående skolprojektet  
 
Varpakonsulenten 
Har gjort: 

• Verksamhetsberättelsen snart klar. 

• Har skickat faktura till alla 50 föreningar om Årsavgift. 

• Arbetat med hemsidan. 

• Förberedelser för Svenska Hästskovarpaförbundets årsmöte. Skickat handlingar och lagt på 

hemsidan. 

• Har kontakt med 2 föreningar angående SM tävlingar 2023. (1 besked i kväll och ett besked 

den 15 februari) 

• Löpande arbete  
 
§ 133. SM 2023 och framåt 



Arbete fortgår med att försöka få tag i SM – arrangörer. 
 
GVF kollar vidare på möjligheten att eventuellt anordna ett SM i Stånga 28-30 juli 2023. Om det är 
möjligt är tanken att flera föreningar inom GVF i samarrangemang med SVF arrangerar SM-tävlingen. 
 
Anders Pettersson som tidigare varit behjälplig under SM-tävlingar har blivit tillfrågad och tackat ja 
till att hjälpa till under SM i Fårö i början av september.  

 
§ 134. Projektstöd och LOK-stöd 
Inget nytt. 
 
§ 135. Idrottsmedel 
Diskussion krävs kring återstartsstöd och vuxenstöd. VU beslutade att en detta ska ingå som en 
punkt vid nästkommande VU-möte.  
 
§ 136. Nabben 1-2023 
Nabben nr 1 2023 har manusstopp den 20 februari. 
 
§ 137. Förbundsmötet 2023 
Patrik Oskarsson har tackat ja till att ställa upp som mötesordförande på förbundsmötet 2023.  
 
§ 138. Övriga frågor 
Verksamhetsberättelsen 
Samtliga i VU går igenom verksamhetsberättelsen och inkommer med synpunkter till kansliet senast 
den 20 februari.  
 
§ 139. Nästa möte  

Nästa VU-möte blir digitalt via teams den 7 mars kl 18.45.  

§ 140. Mötets avslutning. 

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

 

 
7 februari 2023 

 

Ordförande Lars Henriksen   Sekreterare Lina Falk 

 

_____________________   ____________________ 

 


