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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 19 maj 2009 i 

Gotlands Idrottshistoriska För-

enings lokal, Solbergagatan, 

Visby.  

Närvarande: K-G Runander, An-

ders Mattsson, Arvo Keinonen, 

Sune Ronqvist, Rolf Burgesäter, 

Nils-Åke Johansson, Pär Svens-

son, Kjellåke ”Kjellis” Nordström 

och Bertil Westberg. 

 

  

 

§ 1 

  
 Mötet öppnas 

Ordförande Anders Mattsson hälsade de närvarande välkomna till Gotlands 

Idrottshistoriska Föreningens lokal som även kan betraktas som ett idrottsmu-

seum under uppbyggnad, men hälsade också ett speciellt välkommen till ny-

valde suppleanten Rolf Burgesäter, och förklarade därmed mötet som öppnat 

kl 18.10. 

 

§ 2 

 
Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 

 

§ 3 

 
Föregående protokoll uppläses och godkännes för justering (2009-03-25) 

Föregående protokoll från den 25 mars 2009, lästes upp och ett fel rapportera-

des, nämligen; under § 3, Övriga frågor, Overaller står det ett pris på 400 kro-

nor vilket ska vara 300 kronor. Protokollet godkändes efter justering. 

 

§ 4 

 
Inkomna skrivelser 

- Ett avtal mellan Föreningen Gutnisk Idrott och Wisby Bollklubb gällande 

uppdatering av WBK:s hemsida.  

Läs mer i avtalet som bifogas protokollet! 

- Tackkort har inkommit från klubbmedlemmarna Håkan Myhrbäck, som 

fyllt 50 år och från Sven Andersson, Karlstad, som fyllt 85 år. 

 

mailto:anders.mattsson5@telia.com
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§ 5 

 
Rapporter 

Uppvisningar av Gutnisk idrott 

Ett gäng från Bollklubben, Rolf Burgesäter, Sylve Gillerfors och Evert Olsson 

tillsammans med FGI var hos Landshövdingen och visade upp varpa, 

stanggstörtningg och gutniska lekar kvällen före (RIM) Riksidrottsmötet, 

nämligen torsdag den 14 maj. 

 

Almedalen 

Även bollklubbister deltog i uppvisningarna i Almedalen under RIM-dagarna. 

 

RIM 

Ordförande Anders Mattsson, tillsammans med stångasårken Bengt Wallin, 

gick i kortegen medeltidsklädda då RIM-mötet invigdes. 

Anders och Bengt blev inbjudna till RIM-mötet för att prata i fem minuter om 

Gutnisk idrott och hur idrotten växte fram på Gotland. En utställningsmonter 

med olika varpor fanns för påseende. Mötet med 800 stycken från hela Sve-

rige deltog och det var många ”gamla vänner” som tillsammans kunde konsta-

tera att hårfärgen hade ändrats under åren, enligt Anders. 

 

Läs mer på 

Allt från RIM-dagarna finns dokumenterat och kan läsas på www.fgi.nu och 

finns under ”Arkiv”.  
 

 

§ 6 

 
Nya medlemmar 

Gösta Westergren föreslår som ny medlem; 

Mikael Nyberg, 601105, Annelund 4848, 621 41 VISBY, som medlem i 

Wisby Bollklubb. 

 

Styrelsen beslöt att föreslå Mikael Nyberg för inval vid nästkommande all-

männa sammanträde. 

 

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

kort till nya medlemmar. 

 

 

§ 7 

 
Ekonomi 

Endast 126 av 200 stycken har betalat medlemsavgiften, vilket delvis kan bero 

på att inga inbetalningskort skickades ut i samband med inbjudan till årsmötet. 

Det går inte längre att gå till posten för att hämta inbetalningskort utan de 

hänvisar till ett tryckeri på fastlandet för beställning vilket inte bara är krång-

ligt utan även väsentligt dyrare än tidigare. Därför skickades en speciell upp-

maning ut till medlemmarna att sätta in avgiften på klubbens plusgironummer 

vilket kan ha varit förvirrande för en del. 

En ”blänkare” kan läggas in på hemsidan om att de som inte har betalat gör 

detta så fort som möjligt. 

http://www.fgi.nu/
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Bidraget från Gotlands Gille blir i år 3 000 kronor mot tidigare 4 000.  

 

En faktura från Väskinde Screen har inkommit till kassör Sune Ronqvist. Fak-

turan är på 6 018 kronor och har samband med de overaller som Gösta Wes-

tergren har tagit fram i ett ekonomiskt samarbete med sponsorer. Mötet tyckte 

samstämmigt att fakturan överlämnas till Gösta Westergren. 

 

Varpans utgifter i form av tävlingsavgifter blir förmodligen lägre i år då en del 

aktiva kastare har lämnat Wisby Bollklubb. 

 

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

- Anläggningstillgångar: 112 344:15 

- Varulager mm: 11 387:60 

- Kassa och bank: 17 467:56 

- Omsättningstillgångar: 28 8552:16 

- SUMMA TILLGÅNGAR: 141 199:31 

 

Se mer på bifogad balans- och resultatrapport! 

 

 

§ 8 

 
Kommande verksamheter 

a) Varpa 

Varpan i Wisby BK just nu; 

- Det började med träning i hagen 24 april. 

- Vårträffen är avslutad. 

- Handikapptävlingen den 17 maj är gjord. 

- Några gruppsegrar i Hellvivarpan av bollklubbister. 

- Träning har förekommit i stort sett hela vintern i Rävhagen. 

- Anmälan har skett till allsvenska centimeterserien där WBK deltar. 

- Rolf Burgesäter är nyvald i sektionen. 

 

Glädjande är att varpan är så aktiv, både med träning och tävling. 

 

 

b) Pärk 

Ingen var närvarande från pärksektionen. 

 

c) Golf 

Många bollklubbister spelar golf i sina respektive golfklubbar. 

1 oktober, kl 9, går klubbmästerskapet, individuellt utan handikapp på Kron-

holmen. 

 

d) Bowling 

Avslutar vintersäsongen onsdag 27 maj, i Stånga med pensionärsmästerskap-

en. Klockan 14.15 startar WBK:s medlemmar. Därefter ställs kloten in för att 

åter plockas fram månadsskiftet augusti/september. 

För närvarande är det 6-7 stycken som är aktiva i klubben. 

Evert Olsson är nyvald i sektionen. 

I korpserien kom Wisby Bollklubb tvåa. 
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§ 9 
 

Stadgar 

Anders Mattsson, Arvo Keinonen samt Sune Ronqvist har tidigare fått upp-

draget att se över nödvändiga stadgeändringar, och har därför fått varsitt ex-

emplar av RF:s ”normalstadgar”. Förslag från gruppen tas fram till nästa möte. 

K-G Runanders råd till gruppen; ”ändra varsamt”. 
 

§ 10 
 

Övriga frågor 

Hemsidan 

För att det ska fungera med uppdatering av Wisby Bollklubbs hemsida fordras 

att samtliga uppgifter som ska läggas in på hemsidan kommer Föreningen 

Gutnisk Idrotts kansli tillhanda. Det gäller tävlingsprogram, resultat och annat 

som WBK vill ska läggas ut på hemsidan, men även bilder från tävlingar och 

annat. Det ska ske via e-post eller vanlig ”snigelpost” samt foton, antingen di-

gitala foton via e-post eller vanliga foton som scannas in av FGIs kansli. Upp-

datering sker endast via direkta ”order” från WBK. 

Skicka uppdateringsuppgifter till; janne.larsson@gotsport.se eller till;  

Föreningen Gutnisk Idrott, Box 1030, 621 21 Visby. 
 

En arbetsorder togs emot av sekreteraren till Janne Larsson; 

- Lägga in samtliga varpaprogram på hemsidan 

- En uppmaning till de som inte har betalat in medlemsavgiften läggs in på 

hemsidan 
 

Matrikeln 

Önskemål om att även telefonnummer ska finnas med i matrikeln kom upp 

under mötet. Kassören var tveksam till om det fanns plats för detta. 
 

Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd för pensionärer fylls i av respektive sektion. Blanketter finns att 

hämta på nätet, men Anders e-postar även ut till respektive sektion. 

 

Årsdagar 

Många pärkspelare fyller 50 år bl.a. 

Gert Yttergren och Henrik Dahlgren, båda är pärkkarlar. Vad ska de få från 

klubben? Har de fått guldnål? Ska de få klubbens standar? Vad är statuterna 

för detta? Varken Gert eller Henrik finns med bland de som har fått hedersnål 

eller bordsstandar. 

 

Så här står det i WBK:s bok; 

 Hedersnål 

§ 1  

a) Medlem som under en följd av år gjort värdefulla insatser för 

klubben. 

 b) Varit medlem under minst 25 år eller uppnått en ålder av 70 år. 

 § 2 

 Hedersnålen får ej utdelas som pris. 

 § 3 

 Styrelsen beslutar och utdelar hedersnålen. 

mailto:janne.larsson@gotsport.se
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Bordsstandar 

 § 1 

Standaret kan tilldelas: 

a) medlem som under en följd av år gjort värdefulla insatser för 

klubben som styrelse- eller kommittéledamot, 

b) eller gjort föredömligt goda prestationer under flera år inom de 

idrotter klubben bedriver, 

c) personer i eller utanför klubben, eller sammanslutningar som på 

ett förtjänstfullt sätt gjort värdefull ekonomisk eller idrottslig insats 

för klubben, 

d) föreningar eller förbund vid jubileum. 

§ 2 

Standaret får ej utdelas som pris. 

§ 3 

Styrelsen beslutar och utdelar standaret. 

131-årsfirandet 

Torsdag den 27 augusti, i Åhsbergska hagen firas 131-årsdagen av Wisby 

Bollklubbs bildande.  

 

Hittills inkomna förslag på program är; 

- filmvisning (låna videokanon av GI och dator av FGI) 

- samma sorts ”stationer” som vid 130-årsfirandet 

- korvgrillning 

fler förslag på aktiviteter önskas till ”festen”! 
 

 

§ 11 

 
Nästa möte 

Nästa möte blir torsdag 27 augusti, kl 16, i Åhsbergska hagen.  
 

 

§ 12 
 

Avslutning 

Mötets ordförande Anders Mattsson tackade mötesdeltagarna, men speciellt 

Kjellåke Nordström för möjligheten att förlägga mötet i Idrottshistoriska mu-

seet, men även för kaffet, och Sune Ronqvist för det goda kaffebrödet, och 

förklarade detta möte för avslutat klockan 19.45. Ordet gick därefter till Kjel-

lis som berättade om det material som kommit in och som fortfarande kommer 

Idrottshistoriska till gagn. Mycket intressant är det och det finns många 

historiera kring det mesta av det som kan ses på museet. Tack Kjellis! 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

    

  Anders Mattsson 

   Ordförande 
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