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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 Bollklubb, ons-

dag den 20 augusti 2008, kl 17.00 i 

Idrottens Hus, Visby.  

Närvarande: K-G Runander, Anders 

Mattsson, Arvo Keinonen, Sune 

Ronqvist, Berith Hoas, Jan-Inge 

Ahlgren, Jan Larsson, Fredian 

Lundberg och Bertil Westberg. 

 

  

 

§ 1 

  
 Mötet öppnas 

Ordförande Anders Mattsson hälsade alla närvarande välkomna till Idrottens 

Hus och för första gången i Wisby Bollklubbs historia ett särskilt välkommen 

till Berith Hoas som den första kvinnan på ett styrelsemöte och som delta-

gande suppleant. Av de kallade var tyvärr inte Sylve Gillerfors, Evert Olsson 

och Erik Broström närvarande på grund av bl.a. seriekastning i varpa där 

Wisby BK är representerade, och med dessa ord förklarade Anders mötet som 

öppnat, med tyngdpunkten på WBK:s 130-årsfirande som ”huvudpunkt”. 

 

§ 2 

 
Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 

 

§ 3 

 
Föregående protokoll uppläses och godkänns för justering (2008-05-27) 

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 

 Inga skrivelser rapporterades. 

 

§ 5 

 
Rapporter 

a) Ekonomi 

Kassören Sune Ronqvist meddelade att han inte hade en aktuell ekonomisk 

rapport men skulle e-posta en sådan till sekreteraren, och den kommer att 

skickas ut separat till styrelsen. 

 Medlemmarnas betalningsvilja är god enligt kassören, och rapporterar att 156 

 medlemmar har betalat in summan 23.400 kronor i medlemsavgifter. 
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b) Bowling 

I sammankallandes frånvaro rapporterar Sune att höstuppstarten blir den 5 

september med vanlig måndags- och fredagsbowling. Mer om bowlingsekt-

ionens verksamheter finns att läsa på hemsidan. 

 

Förslag kom på att tillsammans med utskicket till Gåsmiddagen bifoga en för-

teckning över Bollklubbens verksamheter. 

 

c) Golf 

Sammankallande Arvo Keinonen rapporterar att ett sedvanligt KM, den 2 ok-

tober, eventuellt förläggs på Suderbys golfbana på grund av ombyggnad av 

Kronholmens golfbana. På Suderbys finns endast nio hål, vilket innebär att det 

kan bli två golfrundor. Tävlingen blir både med och utan handicap.  

 

d) Pärk 

I frånvaro av pärkkommitténs sammankallande rapporterar Bertil Westberg 

WBK:s resultat i pärk från deltagandet i Stångaspelen 2008; 

Bakpärk herrar, klass IV G, 4:e plats för WBK I, Gert Yttergren 

Bakpärk damer, rekrytklass II, 4:e plats för WBK II, Lotta Lindby 

 Frampärk herrar, klass III A, 5:e plats för WBK I, Henrik Dahlgren 

 

e) Varpa 

Kommittéansvarige Pär Svensson rapporterar att alla tävlingar nu är avslutade 

i Åhsbergska hagen. Tävlingar som är kvar är Fårövarpan och 2-manna DM. 

2-manna SM i Hellvi och där har WBK nio lag anmälda och därav två damlag. 

 

Varpan gör ett bra jobb som deltar i SM, DM, Seriekastningen samt Wågen 

som nu har pågått i över 40 år. 

 

2-manna DM 

Tävlingen går lördag-söndag 30-31 augusti i Rävhagen. 

Sponsorer har bidragit med ca 12.000 kronor till 2-manna DM, och Destinat-

ion Gotland står som huvudsponsor. Pengarna består av priser.  

2-manna DM är ett ”Jubileumsarrangemang” inför GI:s 100-årsfirande och 

foldrar inför detta har tryckts upp inför DM:et. 

Ordförande Anders Mattsson invigningstalar på lördag och Sylve Gillerfors 

inviger på söndag. 

I år har WBK en egen kiosk. 

Bertil och Anders ser till att en klubbis kommer in till lördag 23 augusti. 

 

f) Övriga rapporter 

Stugfogde Fredian Lundberg meddelade att inför 130-årsfirandet så finns både 

den stora och den lilla hagen till förfogande, men att det behöver klippas. 

Janne Larsson tar kontakt med Rolf så det blir klippt. 

Det diskuterades om det behövdes ett partytält och en ”Baja-Maja” men mötet 

beslutade att avstå att ordna med detta på grund av att det var så få timmar det 

handlade om. 
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§ 6 

 
Wisby BK:s 130-årsfirande 

 En planering av firandet inleddes och följande punkter noterades; 

 

- klubbis in i GA/GT lördag 23 augusti 

- dropin från kl 16 

- gemensam förtäring kl 18 

- K-G ordnar med en tipspromenad. Priser kan bestå av klubbkepsar, böck-

er, Stångaspelsbok. 

- Gösta Westergren ordnar med korv, bröd, kaffe och läsk 

- Jan-Inge Ahlgren tar med en stor kastrull för korvkokning och ser till att 

besökare får dopp till kaffet och korv till brödet 

- Berith Hoas bakar tårtor 

- Jan-Inge och Janne köper in papperstallrikar, pappersassietter, muggar, 

kaffemuggar, skedar till både DM och firandet i Åhsberska hagen 

- Kommittéerna ordnar med ”pröva på aktiviteter” såsom ”puttgolf”, enklare 

form av bowling, varpa i däck samt inslagning i pärk 

 

Bertil gör inbjudningskort till; 

- DBW (Ronny Larsson) 

- Svenska Varpaförbundet (Barbro Wettersten) 

- Gotlands Varpaförbund (Barbro Fohlin) 

- Gotlands Idrottsförbund/SISU (Patrik Oscarsson) 

- Föreningen Gutnisk Idrott (Mikael Nilsson) 

- Gotlands Gille (Magnus Wiman) 

- Kultur- & Fritid (Inger Harlevi) 

- GA (redaktionen + sporten) 

- GT (redaktionen + sporten) 

- Radio Gotland  

- Östnytt 

 

§ 7 

 
Nya medlemmar 

 Jörgen Wiss föreslår; 

Ingrid Wetterhag, Tallundsgatan 3, 621 58 Visby, 580116-3204 som ny med-

lem. 

 

Hedersordförande K-G Runander lämnar en förteckning till kassören Sune 

Ronqvist över avlidna för att utskick kan undvikas. 
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§ 8 

 
Övriga frågor 
Gåsmiddag 

Gåsmiddag bestämdes till onsdag 12 november, kl 19, på Swedish Meat om 

inte klubbmästare Erik Broström kommer med andra besked. 

 

GI – 100 år 

Anders berättade att GI hade kaffekalas i samband med 100-årsfirandet på 

Wisby hotell. Anders och K-G representerade Wisby Bollklubb och en gåva 

på 500 kronor har satts in på GI:s fond för ungdomar. 

 

K-G Runander 

Idrottsakademin hade inbjudit K-G till en kväll på Warfsholm där bl.a. Einar 

Smith berättade intressanta idrottsminnen och K-G bidrog själv med idrottshi-

storier som Wisby Bollklubb bidragit till. 

 

Jan Larsson 

Janne slutar som vaktmästare på P18 IK:s idrottsplats och börjar under hösten 

som kanslist på FGI:s kansli tillsammans med Bertil. 

 

Jan-Inge Ahlgren 

En ny varpaförening har bildats som heter Mulde VK av bl.a. Jan-Inge Ahl-

gren och Janne Larsson. De kvarstår som medlemmar i Wisby BK men kom-

mer att tävla för Mulde VK. Däremot kan de som medlemmar kasta varpa i 

Bollklubbens interna tävlingar. 

 

§ 9 
 

Nästa möte 

Onsdag 12 november, kl 18, i Swedish Meats matsal. 

 

§ 10 
 

Avslutning 

Kl 19.00 hade samtliga punkter avhandlats och ordförande Anders Mattsson 

tackade de närvarande för ett bra utfört möte, och hälsade alla välkomna till 

Åhsbergska hagen, onsdag 27 augusti, för att hjälpa till inför 130-årsfirandet, 

och Anders förklarade därmed mötet som avslutat. 
 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

  Anders Mattsson 

  ordförande 

    


