
 

 

 

 

 

 

 
Anders Mattsson 
Hablingbo Stora Burge 642 

623 42 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 8 febr 2012 i 

Idrottshistoriska huset, Visby  

Närvarande: K-G Runander, An-

ders Mattsson, Arvo Keinonen, 

Anita Keinonen, Anders Jolby, 

Evert Olsson, Elsa Westberg, Rolf 

Burgesäter, Fredian Lundberg, 

Erland Ljunggren, Gösta Wester-

gren, Janne Larsson, Kjellåke 

Nordström, John-Erik Larsson och 

Bertil Westberg. 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade de talrika mötesdeltagarna välkomna 

och förklarade mötet öppnat kl 19.00. 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

   

§  3  Föregående protokoll uppläses och godkännes för justering (2011-11-16) 

Protokollet lästes och godkändes efter det att en rättelse görs i ”§ 6 Övriga 

frågor”, om att Gotlands Gilles bidrag ska gå till pärk och ingenting annat. 

 

§ 4 Ekonomi 

 Kassör Anders Jolby redogjorde för den bifogade balans- och resultatrap-

porten som godkändes av styrelsen. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

 Ett tack hade kommit från Helge Christianssons dödsbo. 

 

 En förhandsinformation från Svenska Varpaförbundet säger att SM:et på 

Bosön börjar först på tisdag 17 juli, alltså efter Stångaspelen. 

 

§ 6  Rapporter från kommittéer, kommittéansvariga och övriga 

 

  BOWLING 

 Evert Olsson meddelade att det varit fyra st på KM. Ibland är det 6-7 st på 

träningarna på måndagar och fredagar.  

 

 Evert Olsson och Sune Ronqvist är med i GT-klotet. 

 

 GOLF 

 Arvo Keinonen lät meddela att KM är i oktober. 

 30 kr i startavgift och för detta får kommittén plaketter. 

 Tankar finns på att utöka till två tävlingar. 

 Det finns ett par tre golfare som skulle kunna vara med och bowla på 

måndagar och fredagar. 

 

 VARPA 

 Gösta Westergren klargjorde Vintergäck pågår två gånger per vecka. 

 Vinnaren av Stamfarspokalen 2011, Alvar Lindqvist gratulerades idag av 

Gösta Westergren, Janne Larsson och Rolf Burgesäter på sin 75-årsdag. 
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 Varpakommittén ser gärna att bidrag betalas ut till Varpa-SM på Bosön då 

eventuellt två lag åker iväg. 

 

 PÄRK 

 Ingen från kommittén var närvarande. 

 

§ 7 Nya medlemmar 

 Inga nya medlemmar, men Anders meddelade att han skrivit ett välkomst-

brev till den senast invalda medlemmen Jonny Karlsson, Sanda. 

 

§ 8 Inför årsmötet 

 Datum för Wisby BK:s årsmöte är: onsdag 21 mars, kl 19. 

 Klubbis in sista veckan i februari. 

 

 Lokal: klubbmästaren kollar upp tipsen, Villa Mannheim och Koggen. 

 

 Smörgåstårta, kaffe, läsk, lättöl. 

 

§ 9 Valberedningen 

Vidtalade är samtliga förutom Gert Yttergren som ännu inte valberedning-

en lyckats att nå, men FGI:s kansli har gjort efterforskningar och har lyck-

ats få fatt på hans mobilnummer som är; 070-361 55 86. 

 

Avsägelse från Urban Bloom och Erland Ljunggren som klubbmästare. 

 

Lasse Lindström kan tänkas gå in som klubbmästare men dock inte ensam. 

 

§ 10 Stadgeändringarna 

  Stadgeändringarna renskrivs och delas ut på årsmötet. 

Även de gamla stadgarna bevaras och skrivs ut och delas ut som ”nostalgi-

stadgar”. 

 

§ 11 Övriga frågor 

a) Val av representanter till FGI:s och GVF:s årsmöten 

GVF: s årsmöte 

onsdag 22 februari, kl 19 i Fole bygdegård. 

Rolf Burgesäter (ordinarie) och Gösta Westergren åker. 

Anders Mattsson berättar bl.a. om metallvarpans inträde. 

 

FGI: s årsmöte 

torsdag 15 mars, kl 19 i Malmgard, Stånga 

Fredian Lundberg (ordinarie) och K-G Runander åker. 

 

b) Priser och plaketter 

Plaketter är på gravering. 

Tre nya pokaler är på G som sen ska graveras. 

Anders Jolby och K-G Runander ser över vad Sune Ronqvist och Nils-

Åke Johansson är berättigade till i form av hedersnål eller annat. 



c) Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen 2012 bör utvecklas med sektionernas mål, täv-

lingsprogram, budget med ökade kostnader, styrelsens mål att fira års-

dagen i Åhsbergska hagen m.m. 

 

d) Matrikel 

Hedersordförande K-G Runander har en förteckning över avlidna samt 

vissa adressändringar som överlämnades till kassören Anders Jolby. 

 

e) FGI 100 år 

Anders redogjorde från jubileumskommitténs möten inför firandet på 

Stångaspelen men även för det övriga året. 

Gå in på www.fgi.nu som kommer att uppdateras efterhand! 

 

f) Cafékväll 

Kjellåke Nordström och Anders Mattsson kommer framöver med ett 

datum för en cafékväll som kommer att handla om den gutniska idrot-

ten där bollklubbister och FGI:are kommer att medverka. 

 

§ 12 Kommande möten 

  Styrelsemöte onsdag 21 mars, kl 18. 

  Årsmöte onsdag 21 mars, kl 19. 

  Lokal meddelas senare! 

 

§ 13 Avslutning 

Anders tackade de närvarande för mötet och ett speciellt tack till Kjellis 

som stod för lokal och kaffe, och förklarade därmed mötet som avslutat kl 

21.30. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

  Bertil Westberg  Justeras  

  sekreterare 

 

   Anders Mattsson 

   ordförande 
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