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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, tisdag den 27 maj 2008 hos 

Arvo Keinonen, Skördegatan 16, 

Visby.  

Närvarande: K-G Runander, An-

ders Mattsson, Arvo Keinonen, 

Sune Ronqvist, Sylve Gillerfors, 

Jan-Inge Ahlgren, Jan Larsson, 

Evert Olsson och Bertil Westberg. 

 

  

 

§ 1 

  
 Mötet öppnas 

Vice ordförande Arvo Keinonen hälsade de närvarande välkomna till Skörde-

gatan och lämnade ordet vidare till ordförande Anders Mattsson som hälsade 

alla välkomna till styrelsemötet och ett speciellt välkommen till hedersordfö-

rande K-G Runander för att sedan förklara mötet öppnat kl 17.00. 

 

§ 2 

 
Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 

 

§ 3 

 
Föregående protokoll uppläses och godkännes för justering (2008-02-13) 

Protokollet godkändes efter justering och lades därmed till handlingarna. Pro-

tokollet finns även på Wisby Bollklubbs hemsida för de som vill läsa. 

 

§ 4 

 
Inkomna skrivelser 

- Ett tackkort från Mats-Ola Granlund för uppvaktning på dennes 80-årsdag. 

Kortet var poststämplat från Kanarieöarna. 

- En skrivelse från Alléskolan om att Wisby Bollklubb har 1 000:- kronor att 

invänta från ”Rörelsefesten”. 

 

§ 5 

 
Rapporter 

Valberedningen 

Hade ingenting att rapportera. 
 

Varpan 

- Wisby BK vann i Hellvivarpan, men däremot blev det inga framgångar i 

IV/GT-varpan. 
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Grillkvällen 

- Grillkvällen i april på ett kylslaget Norderstrand där Svenska Varpaför-

bundets generalsekreterare Thorbjörn Fosseng medverkade lockade endast 

7-8 st. Det blev lite kastning med gummivarpor och naturligtvis grillning. 

Till nästa gång vore det bättre att tillbringa kvällen i Åhsbergska hagen. 
 

Åhsbergska hagen 

- Någon har varit inne i stora hagen och gjort hål i marken med pinnar eller 

något liknande. 

- Stora svärmar med knott i hagen. 

- Någon har kastat varpa i den lilla hagen. 

  

§ 6 

 
Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar inrapporterades. 

156 av 200 medlemmar har betalat in medlemsavgiften. 

Ordförande skickar ut ett ”välkomstbrev” tillsammans med ett inbetalnings-

kort till nya medlemmar. 

Kassören skickar ut påminnelse till de som inte har betalat i samband med in-

bjudan till kommande gåsmiddag. 

Enligt stadgarnas § 13 utesluts den medlem vars medlemsavgift uteblivit un-

der tre år. 

 

§ 7 

 
Ekonomi 

Kassör Sune Ronqvist redogjorde för ekonomin som ser ut enligt följande; 

- Anläggningstillgångar: 93 604:72 

- Varulager mm: 9 391:60 

- Kassa och bank: 10 751:06 

- Omsättningstillgångar: 20 142:66 

- SUMMA TILLGÅNGAR: 113 747:38 

- SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL: 113 747:38 

 

Se mer på bifogad balansrapport! 

 

Det har kommit in 5 666:- kronor i form av resebidrag gällande de som deltog 

i Ronneby och Sundsvall. Sune och Janne pratar sig samman då det gäller för-

delningen av dessa. 

Det bör enligt kassören läggas ett AU-möte i början av året på grund av att det 

ska kunna fördelas till de som ska ha detta resebidrag så att kastare som åker 

iväg slipper lägga ut pengar, och efter detta AU-möte kan det förankras i sty-

relsen. 

 

Kassören Sune Ronqvist meddelar att alla pengar är överförda till Sparbanken 

Gotland i Eskelhem med 3,65% ränta, vilket är ca 2% högre än tidigare. 

 

Indexfonden (Jupiters minne) i Handelsbanken är upplöst och realiserad. Mer 

besked kommer om detta framöver! Jupiters minne bestod från början av en 

skänkt tavla som skulle följa med de av Wisby Bollklubbs valda ordföranden, 
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men tavlan såldes så småningom då detta visade sig vara det enklaste och 

istället skapades det en fond. 

 

Kassören har skapat ett konto där kontanter kan tas ut med ett Visakort. 

I dagsläget har Wisby BK endast ett Plusgirokonto men planer finns på att 

även ett bankgiro införskaffas.  

 

§ 8 

 
Kommande verksamheter 

a) Varpa 

Varpan i Wisby BK just nu; 

- Wisby Bollklubb har med två lag i Allsvenska CM-serien. 

- Wisby BK finns med i den gotländska Seriekastningen. 

- Några kastare är med i Korpens serie. 

- Wisby BK deltar i de flesta tävlingarna på ön. 

- Wisby BK har visat upp sig för Svenska kyrkan i Vimmerby genom  

Fredian Lundberg, Rolf Burgesäter, Sylve Gillerfors, Janne Larsson och 

Jan-Inge Ahlgren, vilket var mycket uppskattat. 

- Wisby BK kommer att visa upp varpa i två skolor under pågående ”Rörel-

sefesten” nästa vecka och det är Sylve Gillerfors på en skola och Evert 

Olsson och Fredian Lundberg på en, vilket inbringar ytterligare 2 000:- 

kronor. 

- Anmälningarna till Stångaspelen, SM, DM och CM pågår för fullt. 

- Jan Larsson är inbjuden till varpaklubben Grytgöl för att prata om täv-

lingsverksamhet. 

- Inför DM i augusti är det mesta klart. Fem sponsorer genom Österby 

Brädgård, Ödins Garveri, Kometen Livs, Destination Gotland samt PEAB 

är klara. Egen kiosk är planerat och varor till det handlas hos Kometen, 

och förhoppningen är att det ska ”bära frukt” till nya ”fräscha tusenlap-

par”. DM är även ett ”jubileumsarrangemang” för Gotlands Idrottsför-

bunds 100-årsfirande. 

 

 

b) Pärk 

Wisby BK/Pärk har anmält lag till Stångaspelen. 

 

c) Golf 

Det finns planer på två tävlingar under hösten. KM med handikapp och KM 

utan handikapp. Ska gå på Suderbys den 2 oktober. 

 

d) Bowling 

Vecka 22 var det KM med handikapp där sex deltagare var med, och där Evert 

Olsson vann. 

Nu är det vila fram till september då bowlingen åter drar igång. 
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§ 9 
 

Stadgar 

En grupp för att se över stadgarna tillsattes bestående av Anders Mattsson, 

Arvo Keinonen och Sune Ronqvist. Ett förslag kommer till nästa möte. 

 

§ 10 
 

Övriga frågor 

130-årsfirandet 

Onsdag den 27 augusti, kl 18 (med reservation för ett tidigare klockslag), är 

det tänkt att Wisby Bollklubb ska fira sina 130 år i Åhsbergska hagen med 

kaffe och korv. Notis om detta fanns med i utskicket till årsmötet, och om-

nämndes även i klubbisen till årsmötet.  
 

Följande tankar kom fram under mötet; 

- Ny klubbis veckan före 

- Bra om det kunde vara lite ”Gutniska lekar” för att ”pröva på” 

- Fika 

- Grillning 

- Naturstig med frågor (K-G) 

- Stor banderoll väl synlig från vägen 

- Inslagning 

- Varpa 

- Pärk 

- Golf 

- Wåg mellan gubbar u töisar 

- Inga anmälningar till firandet behövs 

 

Varje kommittéansvarig tar ”lite större ansvar” i planering och under firandet. 
 

Tröjor och kepsar 

Finns att tillgå hemma hos Janne. 
 

Utmärkelse 

Bollklubbisten Kjellåke Nordström har fått Simförbundets högsta utmärkelse i 

form av en guldmedalj, och bör uppmärksammas. En inbjudan till Gåsmid-

dagen utan kostnad för Kjellåke blir lämpligt. 
 

Uppvisning – Gutniska lekar 

Ett uppdrag från SISU i form av uppvisning av de gutniska lekarna till 10 st 

invandrarflickor från Rinkeby i Stockholm har skickats ut. Uppdraget är en av 

dagarna 22 till den 25 juni. Kontaktperson är Frida Yttergren,  

tfn 073-62 75 734 och de som tänkt ställa upp som handledare tar kontakt med 

Frida som just nu har praktik i Idrottens Hus på SISU:s kansli. Sylve Giller-

fors och Jan-Inge Ahlgren var intresserade av detta. Andra som har visat in-

tresse är Essendonns Patrik Gardelin och kontakten med honom sköts genom 

FGI:s kansli, 20 70 67 eller per e-post stangaspelen@gotsport.se . Eventuellt 

är även Annelie Nyström på Korpens kansli i Idrottens Hus intresserad av 

detta.  

Föreningen Gutnisk Idrott kommer även att ta kontakt med Wisby Bollklubb 

om ett samarbete under hösten för uppvisningar av de gutniska lekarna i de 

gotländska skolorna. 
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Tröjor och kepsar 

Under årsmötet kan beställningar tas emot på tröjor och kepsar. 
 

Wåg 

Fårö kommer till Wisby BK och Åhsbergska hagen för att ”fira” wåg (varpa) 

den 23 augusti. Varpasektionen ordnar med kaffe och baguette samt priser till 

detta. 
 

Särskild uppvaktning 

Den 1 juli fyller Per-Erik Johansson, aktiv golfare, 95 år. En särskild uppvakt-

ning förespråkades, och K-G Runander och Arvo Keinonen uppvaktar med 

blommor om han inte undanber sig. 

 

§ 11 

 
Nästa möte 

Nästa möte blir onsdag 20 augusti, kl 17, i Idrottens Hus. Bertil bokar sam-

manträdesrummet, och ser även till att fikabröd inhandlas. 
 

 

§ 12 
 

Avslutning 

Mötets ordförande Anders Mattsson tackade Arvo och Anita Keinonen för 

gästfriheten och den goda smörgåstårtan samt för mötet och förklarade detta 

avslutat klockan 19.15. Mötesdeltagarna tackade Arvo för det goda kaffet med 

tillbehör. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

    

  Anders Mattsson 

   ordförande 
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Bilaga till protokollet! 

 

 


