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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 13 februari 

2008 hos Sune Ronqvist, Ceder-

strömsgatan 11, Visby.  

Närvarande: Sune Ronqvist, Sylve 

Gillerfors, Fredian Lundberg, Jan 

Larsson, Arvo Keinonen, Pär 

Svensson och Bertil Westberg. 

 

  

 

§ 1 

  
 Mötet öppnas 

Vice ordförande Arvo Keinonen hälsade de närvarande välkomna och förkla-

rade mötet öppnat kl 18.00. 
 

 

§ 2 

 
Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 
 

 

§ 3 

 
Föregående protokoll uppläses och godkännes för justering (2007-09-26) 

Protokollet godkändes efter justering och lades därmed till handlingarna. 
 
 

§ 4 

 
Inkomna skrivelser 

- Årsrapport och inbetalningskort från Svenska Varpaförbundet, som över-

lämnades till kassör Sune Ronqvist. 

- Fullmakt från Gotlands Varpaförbund till deras årsmöte, som överlämna-

des till Pär Svensson och Fredian Lundberg som representanter från Wisby 

Bollklubb. 

- Tackkort från Bertil Lindströms anhöriga till Wisby Bollklubb i samband 

med hans bortgång. 

- Vice ordförande Arvo Keinonen tackade för uppvaktningen av sin årsdag. 
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§ 5 

 
Rapporter 

a) Ekonomi 

Kassör Sune Ronqvist redogjorde för ekonomin som vid årsskiftet såg ut en-

ligt följande; 

- Kassa: 6 391:90 

- Postgiro: 11 199:66 

Övrig information fås genom den ekonomiska rapporten som finns med i 

Wisby Bollklubbs verksamhetsberättelse 2007. 

 

b) Varpa 

En ny varpaklubb har bildats ”Föreningen Varpa i Boden”. Klubben har öns-

kemål om att en av Sveriges äldsta, Wisby BK och en av Sveriges yngsta 

klubbar använder sig av varandra som bollplank i olika frågor och tanke-

gångar. 
 

Wisby BK uppvaktade Fred Klingvall med Bengt Wallins nya bok ”Stånga – 

idrottssocknen”. Bollklubben bjöd även Fred på startavgiften till Klubbmixen i 

Mulde. 
 

Då det gäller Idrottslyftet föreslog Janne att ”oldboysgrabbarna”, Sylve, Rolf, 

Fredian, Evert med flera, tar hand om detta nu, eftersom dom är eminenta som 

varpakastare. Janne bistår med hjälp med bidragsansökan.  
 

Allsvenska Centimeterserien kommer att ändras från att man har kastat 6-

mannalag till att man i år kastar 3-mannalag. Det går även bra att nu anmäla 

flera lag. Arrangör 2008 blir Västra Frölunda. 
 

DM i 2-mannatävlingarna är klara för Wisby Bollklubb, och kommer att kas-

tas på Visborgsvallen, sista helgen i augusti, där Janne även kommer att få an-

ställning. 
 

Resebidrag för 18 personer är inlämnat för år 2007 till Gotlands Idrottsför-

bund. 
 

Gravering av medaljer i form har blivit betydligt dyrare, men kan göras på 

FGI:s kansli i Idrottens Hus som ett billigare alternativ i form av etiketter av 

plast. 
 

Licens- och medlemsavgifter kan nu betalas in direkt på postgirot till kassö-

ren. 
 

Agneta Lawergren, Wisby Bollklubbs varpadam vill ha en vårupptakt med en 

middagssamling och ärendet tar varpasektionen hand om. 
 

Janne Larsson har blivit föreslagen som ledamot i Gotlands Varpaförbund och 

ingår även i varpasektionerna i Korpen och FGI. 

 

f) Övriga rapporter 

Klubbstugan 

Då det gäller ekonomiskt stöd för utjämning och utökning av varpaplanerna, 

träffar Fredian DBW:s hagstyrelse för att ta upp frågan om ekonomisk hjälp. 
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§ 6 
 

Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar inrapporterades. 
 

 

§ 7 
 

Årsmötet 

Årsmötet är bestämt till onsdag 26 mars, kl 19. 
 

Bertil tar kontakt med klubbmästare Erik Broström, för beställning av lokal 

och priset per person. 
 

Bertil sätter in ”klubbis” i GA/GT till lördag 8 mars. Anmälan till Erik Brost-

röm, Anders Mattsson och FGI:s kansli. 
 

Senaste anmälningsdag till årsmötets intagande av mat och kaffe är 20 mars. 
 

Parentation skall hållas över medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet är 

Sven-Olof Aronsson, Rune Fohlström, Bertil Lindström och Alex Pettersson. 
 

Lotterifrågor skall Gösta Westergren bidra med. 
 

Kassören köper in priser till frågetävlingen. 
 

Valberedningen tillfrågar Lars Sjöholm som mötesordförande. 
 

Arvo tar kontakt Evert Olsson, valberedningen, för att diskutera valfrågorna.  
 
 

§ 8 
 

Övriga frågor 

Stadgar 

Janne fick i uppdrag på förra styrelsemötet att kolla upp med K-G Runander 

om det fanns nyare stadgar än 1902, vilket det inte fanns. Janne tar kontakt 

med Patrik Oscarsson på Gotlands Idrottsförbund för att höra sig för vad som 

gäller inom stadgar, med tanke på att en del kanske bör förnyas. 
 

Gotlands Gille 

Bidraget från Gotlands Gille på 3 000:- bör uppmärksammas i verksamhetsbe-

rättelsen, enligt en önskan från förra årsmötet. 
 

WBK 130 år 

Onsdag den 27 augusti, kl 18, är det tänkt att Wisby Bollklubb ska fira sina 

130 år i Åhsbergska hagen med kaffe och korv. Notis om detta ska med i ut-

skicket till årsmötet. 
 

Hemsidan 

Är aktiverad! 
 

Tröjor och kepsar 

Under årsmötet kan beställningar tas emot på tröjor och kepsar. 
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§ 9 
 

Nästa möte 

Bestäms i samråd med ordförande Anders Mattsson. Besked kommer! 
 

 

§ 10 
 

Avslutning 

Mötets ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat klockan 

20.30. Mötesdeltagarna tackade Sune för det goda kaffet med tillbehör. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

    

  Arvo Keinonen 

   vice ordförande 


