
 1 

 

 

 

 

 

 

 
Anders Mattsson 

Burge Hablingbo 

623 43 Havdhem 
Tfn   0498-48 71 22 

Mobil 0705-40 69 03 
anders.mattsson5@telia.com 

 Protokoll fört vid sammanträde 

med styrelsen för Wisby Boll-

klubb, onsdag den 26 september 

2007 hos Anders Mattsson, Burge 

Hablingbo. Närvarande: Anders 

Mattsson, Bertil Westberg, Sylve 

Gillerfors, Evert Olsson, Fredian 

Lundberg, Jan Larsson, Arvo Kei-

nonen, Nils-Åke Johansson, Pär 

Svensson och Sune Ronqvist. 

 

  

 

 Sammankomsten började med att ordförande Anders Mattsson hälsade alla 

närvarande välkomna ut till Burge i Hablingbo, och bjöd de som ville ha på 

”flipp u salt kringlar”, samtidigt som han berättade lite om sitt och fru Ingers 

hem, vilket ligger som en fridfull oas ute i Hablingbo. Därefter bjöd Anders in 

till en måltid bestående av en mycket god Janssons Frestelse, köttbullar, röd-

betor samt ”haimbryggd dricke” till den som ville ha.  

 

§ 1 
  

 Mötet öppnas 

Ordföranden Anders Mattsson hälsade efter måltiden de närvarande välkomna 

och förklarade mötet öppnat ca kl 19.00. 
 
 

§ 2 
 

Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 
 

 

§ 3 
 

Föregående protokoll uppläses och godkännes för justering 

Sekreteraren läste upp protokollet från den 25 april 2007, som godkändes efter 

justering och lades därmed till handlingarna. 
 

 

§ 4 
 

Inkomna skrivelser 

- Tidningen Svensk Idrott kommer till Wisby BK via ordf Anders Mattsson. 

- Röda Korset erbjuder kurser. Se bilaga nr 3! 

- Kurskatalog från SISU med höstens kurser. Finns även att hämta på SISU 

Gotlands hemsida; http://www2.sisuidrottsutbildarna.se/gotland/t1.asp  
 

mailto:anders.mattsson5@telia.com
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§ 5 
 

Rapporter 

a) Ekonomi 

Skattmästare Sune Ronqvist redogjorde för resultat- och balansrapporterna.  

Se bilagorna nr 1 och 2! 
 

Skattmästaren rapporterade att nuvarande underskott kommer att försvinna ef-

ter en omfördelning av Handslagspengarna längre fram under budgetåret. 

Resebidrag är inlämnat för SM i Ronneby och Sundsvall. 

2 700:- har inkommit från projektet ”Rörelsefesten” med aktiviteter på Terra-

nova- och Alléskolorna. 

3 000:- från Gotlands gille går inte till någon särskild sektion utan direkt in i 

kassan, enligt skattmästaren. 

 

b) Bowling 

Nils-Åke Johansson, sammankallande i bowlingkommittén, rapporterade att 

bowlingen startade upp månadsskiftet augusti/september. Måndag och freda-

gar kl 11 är de tider som Wisby BK fått för att träna.  

 

År 2005 var det ca 25 st som regelbundet bowlade och därav ca 12-16 aktiva. 

Sedan 2006 har det skett en halvering, vilket kan bero på att en del har gått ur 

tiden samt några som dragit sig tillbaka på grund av hög ålder. Problemet är 

att det försvinner fler än det kommer in, samt att etablerade bowlingklubbar 

rekryterar spelare som är duktiga, men att Wisby BK:s bowlare lugnt kan fort-

sätta med bowling som en god motionsform. 

 

Wisby BK har anmält ett 4-mannalag till Gotlandskorpen. 

Nils-Åke rapporterade att följande tävlingar sker framöver; KM – 19 okt 

(utan handikapp), Luciacupen – 14 dec, KM (2-manna) – 8 febr och KM – 

25 apr (med handikapp). 

Startavgifterna för bowlare är 20 kronor som går direkt in i WBK:s kassa. 

c) Golf 

Wisby BK har endast en tävling i golf och det är KM, torsdag 4 oktober på 

Kronholmen. Det tävlas i tre klasser vilka är, herrar, damer och en klass för 

de som har fyllt 75 år. 2006 deltog det 23 st. Startavgiften för golfare är 30 

kronor som går direkt in i WBK:s kassa. 

 

d) Pärk 

Wisby BK deltog i årets Stångaspel med ett herr- och ett damlag i pärk. Place-

ringen för herrlaget blev en andraplats i klass 4 G, vilket innebär fortsatt spel i 

klass 4, och för damlaget blev placeringen en femteplats i rekrytklass 2, vilket 

innebär fortsatt spel i rekrytklassen. 

 

För övrigt fanns ingenting att rapportera, eftersom ansvarige Gert Yttergren 

meddelat sig sjuk inför kvällens möte. 

 

e) Varpa 

Varpaansvarige Pär Svensson, rapporterade att DM i 2-manna, som i år arran-

gerades av Wisby BK, var en bra genomförd tävling. Tävlingen genomfördes 

under två dagar, 25-26 augusti, på Wisborgsvallen. 15 tävlingar är genom-



 3 

förda, och det är nu bara en kvar, nämligen Terrängvarpan som går av stapeln 

lördag 29 september, samt ett antal varpaträningar i Åhsbergska hagen. 

 

Efter en röstning på hemsidan där frågan ställdes om WBK skulle ansöka om 

DM i 2-manna, svarade 98 % ett ja. Kommittén rekommenderas att försöka 

hitta en plan där det blir möjligt att klara tävlingen på en dag. Kravet är att det 

är sista helgen i augusti. 

 

Pär meddelade att det blev storstryk i wågen på Fårö, men att det ändå var 

mycket trevligt att delta. 

 

Skattmästare Sune Ronqvist meddelade att han på eget initiativ betalat in 

startavgifterna för dem som deltog i mästarmötet på Kräklingbo marknad, med 

750:- per lag, eftersom varpakommittén fått ganska mycket pengar från 

Handslaget. 

 

En utvärdering av Handslagspengarna är gjort av Jan Larsson och är inskickat 

till Gotlands Idrottsförbund. 

 

Jan L lät meddela att Tage Svanborg börjar kasta för Wisby BK från och med 

nästa säsong. 

 

Mötet var också överens om att de som inte vill ut och kasta i tävlingar, ska ha 

en chans att komma till Åhsbergska hagen för att kasta, och att det är detta 

som är ”andemeningen”. 

 

f) Övriga rapporter 

Hemsidan 

Det kommer att bli en design på hemsidan, men den kommer inte att publice-

ras förrän någon gång i slutet av året, eftersom det är mycket som ska flyttas 

och läggas till innan publicering. Den gamla kommer då att försvinna helt. 

 

Åhsbergska hagen 

Stugfogde Fredian Lundberg rapporterade att det just nu upplevs som om idyl-

len i Åhsbergska hagen har försvunnit efter den röjning som skedde i våras, 

men att den säkert kommer tillbaka efterhand som det växer upp. 

Skyltar är nu uppsatta som uppmanar hundägare att plocka upp det som hun-

dar lämnar efter sig. 

Fredian undersöker om det finns ekonomisk hjälp att få hos DBW för att plana 

ut de ojämnheter som ännu finns kvar i Åhsbergska hagen. 
 

 

§ 6 
 

Nya medlemmar 

På förslag av Jan Larsson tillstyrkte styrelsen inval av; 

Rolf Svensson, 570130, Stjärngatan 6 B, 621 41 Visby. 

Beslut tas på nästa möte, t.ex. under Gåsmiddagen. 
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§ 7 
 

 Övriga frågor 

a) Gåsmiddagen 

Rekommenderat pris för kommande Gåsmiddag blir 240:-/per person.  

Anmälan görs i första hand till klubbmästare Erik Broström och i andra hand 

till ordförande Anders Mattsson. 

Anmälan ska vara inne senast fredagen före Gåsmiddagen. 

Tiden för Gåsmiddagen beslöt mötet som första alternativ den 15 november 

och som det andra till 7 november. 

 

b) Tävlingsprogram/kalendarium 

Arbetet påbörjas så fort som möjligt av de olika kommittéerna, och beräknas 

gå ut i samband med inbjudan till årsmötet 2008. 
 

c) Mötespolicy/stadgar/valberedning/matrikel 

År 2006 höll Wisby BK följande styrelsemöten plus årsmöte; 8 februari, års-

möte 22 mars, 10 maj, 27 september samt den 15 november. 

Styrelsen har möten hos varandra. 

Styrelsen plus suppleanter kallas till möten. 

Jan Larsson hör sig för med K-G Runander om det finns nyare stadgar, och 

lämnar svar till nästa möte. 

Valberedningen hör sig för gällande intresset för mötesdeltagande hos de som 

sällan eller aldrig deltar i möten. 

Det är en stor medlemsmatrikel att hålla aktuell och med rätt uppgifter, och 

det är allas ansvar att hålla den ajour så att misstag kan undanröjas. 
 
 

§ 8 
 

Nästa möte 

Onsdag den 13 februari 2008, kl 18, hos Sune Ronqvist, Cederströmsgatan 11 

i Visby. 
 

 

§ 9 
 

Mötets avslutning 

Ordförande Anders Mattsson tackade deltagarna för kvällens möte, som tack-

ade Inger och Anders för deras vänlighet och gästfrihet med god mat och kaffe 

med prinsesstårta, med ett bollklubbistiskt leve. Mötet avslutades kl 21.45. 

 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

    

  Anders Mattsson 

   Ordförande 
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Bilaga nr 1 
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Bilaga nr 2 
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Bilaga nr 3 


