
 

 

 

 

 

 

 
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 Bollklubb, 

onsdag den 23 maj 2012 i Idrotts-

historiska huset, Visby.  

Närvarande: K-G Runander, An-

ders Mattsson, Arvo Keinonen, 

Anita Keinonen, Rolf Burgesäter, 

Fredian Lundberg, Gösta Wester-

gren, Kjellåke Nordström, Lars 

Lindström och Bertil Westberg. 

 

 

 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och sär-

skilt välkomna till de nyvalda klubbmästarna Lars Lindström och Kjellis 

Nordström tillika kvällens värd, och därmed förklarades mötet öppnat kl 

18.00. 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2012-03-21) 

Protokollet lästes och godkändes och lades därmed till handlingarna. Pro-

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

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

Inbjudningar 

- Inbjudan till Stångaspelen onsdag – söndag 11-15 juli med varpatäv-

lingar fredag – söndag 13-15 juli.  

- Inbjudan till Varpa-SM på Bosön tisdag – söndag 17-22 juli. 

- Inbjudan till 2-manna SM i Fole 1-2 september. 

(samtliga inbjudningar bifogas protokollet) 

 

§ 5  Rapporter 

  Kontantkassa 

Klubbmästare Lasse Lindström meddelade att han fick överta en kontant-

kassa från förra klubbmästaren. Den innehöll ca 3 000 kronor. 

 

Klubbmästarna Lasse och Kjellis tar kontakt med kassör Anders Jolby för 

att hitta en bra och smidig lösning. 

 

§ 6 Nya medlemmar 

  Inga nya medlemmar inrapporterades. 

Klubbmedlemmarna uppmanades att vara vakna för att hitta nya medlem-

mar. 
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§ 7 Ekonomi 

Den icke närvarande kassören Anders Jolbys resultat- & balansrapport läs-

tes upp av vice ordförande Arvo Keinonen. 

 

Mötet godkände den ekonomiska rapporten men kom fram till att det bör 

finnas med kolumner för budget och resultat från föregående år för att 

kunna jämföra årets med förra årets resultat. (Resultat- & balansrapport 

bifogas detta protokoll!) 

 

§ 8 Kommande verksamhet 

a) Varpa 

Det har hittills varit två tävlingar i Åhsbergska hagen där Rolf Burgesäter 

vunnit båda. 

 

I Åhsbergska hagen kastas det varpa måndag och torsdagar. 

 

Torsdag 24 maj börjar Euro Varpa Tour där Wisby BK har med två lag 

som börjar med att möta varandra. (Information och program bifogas detta 

protokoll!) 

 

Söndag 5 augusti kl 09.00, gästar Fårö IF Stora Åhsbergska hagen för wåg 

mot Wisby BK. 

 

Önskemål kom om att statistik över tidigare ”wågmöten” ska in i kom-

mande verksamhetsberättelse. 

 

Varpa-SM 

Ett 3-mannalag, Rolf Burgesäter, Tage Svanborg och Johnny Karlsson 

från Wisby BK kommer att delta i SM:et på Bosön. 

 

Kostnaden är 775:- x 3 personer x 5 dagar = 11 625 kronor för boende. 

 

Wisby BK bidrar med; 400:- x 3 personer x 5 dagar = 6 000 kronor. 

 

Klubben står för båtresa som får tillbaka en del i resebidrag. 

 

Nästa möte diskuteras det fram en policy ekonomisk hjälp för kommande 

Varpa-SM. 

 

b) Pärk 

Enligt sammankallande i pärkkommittén Gert Yttergren så är det i år 40 år 

som hans pärklag ”WBK I” varit aktiva i Stångaspelen. 

 

c) Golf 

Det finns planer på en handicaptävling på Suderbys. 

 

d) Bowling 

Sune Ronqvist kom 6:a i GT-klotet. 

Golfens veteraner har börjat bowla på klubbens tider. 

 



§ 9 Övriga frågor 

  134-årsjubileum 

  Måndag 27 augusti är årsdagen för Wisby Bollklubb. 

  Styrelsemöte kl 16. 

  Jubileumsfesten börjar kl 17. 

 

Förslag på ”pröva-på-aktiviteter” under festkvällen är; hästskokastning, 

golf och varpa. 

  Styrelsen ansvarar för upplägget. 

 

  Arvo skänker en värmehäll med två plattor till klubbstugan. 

 

  Overaller 

Gösta meddelade att fyra st overaller har köpts in. Två st faktureras på 

Wisby BK och två sponsrar ICA Kometen med. 

 

75 år 

Förra kassören Sune Ronqvist fyller inom kort 75 år och kommer som 

brukligt att gratuleras med diplom men även med en hedersnål och blom-

mor. 

 

Pärkboll 

Hedersordförande K-G Runander visade upp en riktigt fin raritet, nämligen 

den pärkboll som det spelades pärk med på Stadion 1912 i samband med 

uppvisningen på Stockholms-OS. 

 

Pärkbollen skänktes till Idrottshistoriska! 

 

Tjänade 10 år 

Claes Berg som nyss fyllde 85 år fick ett diplom som det stod 75 år på, 

men han var inte ledsen för det eftersom han ”tjänade 10 år”. 

 

§ 10 Nästa möte 

  27 augusti, kl 16, klubbstugan Åhsbergska hagen. 

 

§ 11 Avslutning 

  Ordförande Anders Mattsson tackade de som närvarat på mötet och ett  

  speciellt tack till Kjellis Nordström för kaffe och lokal. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

  Bertil Westberg  Justeras  

  sekreterare 

 

   Anders Mattsson 

   ordförande 


