
 

 

 

 

 

 

 
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 27 augusti 2012 i klubbstugan, 

Åhsbergska hagen.  

Närvarande: Arvo Keinonen, Anders 

Jolby, Anita Keinonen, Fredian Lund-

berg, Janne Larsson, Evert Olsson, 

Kjellåke Nordström, Lars Lindström, 

Rolf Burgesäter, Gösta Westergren 

och Bertil Westberg. 

 

 

 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Mötesordförande för kvällen Arvo Keinonen hälsade deltagarna välkomna 

till Wisby BK:s styrelsemöte i Åhsbergska hagen, och började med att läsa 

upp ett tackbrev från ordförande Anders Mattsson med anledning av Ing-

ers och Anders son Örjans bortgång den 4 juli, och förklarade därefter mö-

tet som öppnat. 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2012-05-23) 

Protokollet lästes och godkändes och lades därmed till handlingarna, efter 

följande justeringar; § 5) Kontantkassa; 2 000 kr har lämnats till kassören.  

§ 8 a) Varpa-SM, Gösta Westergren ersatte Johnny Karlsson i 3-

mannalaget.  

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

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

- Brev från Anders Mattsson 

- Inbjudan till Mästarmöte i varpa, Kräklingbo marknad, 8 sept. 

 

§ 5  Nya medlemmar 

  Inga nya medlemmar inrapporterades. 

 

§ 6 Övriga frågor 

  SM på Bosön 

  Det är ej klart om den ekonomiska ersättningen fungerat. 

  Kostnaden för boende kommer via Svenska Varpaförbundet. 

 

  Intersport 

  Kassören kollar upp om faktura på overaller har kommit. 

 

  Hedersordförande 

K-G Runanders 90-årsfest i Åhsbergska hagen blev mycket uppskattad av 

gratulanterna och förhoppnings även av K-G själv. 

 

Efter K-G:s lårbensbrott tidigare i somras tränar han febrilt med hjälp av 

en rullator. 
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Ekonomi 

Kassör Anders Jolbys balans- och resultatrapport bifogas protokollet. 

 

FGI 100 år 

Sekreterare Bertil informerade om hur det sett ut under året då Föreningen 

Gutnisk Idrott firat 100 år och avslutningen med middag på Strand Hotell 

20 oktober. 

 

- Totalt 15 st kommittémöten från januari 2011. 

- Utställningar på Almedals- och Hemsebiblioteket. 

- Informations- och berättarkvällar på olika ställen av Anders Mattsson, 

Mikael Nilsson och Erik Broström. 

- En ny FGI-logga togs fram. 

- För första gången beställdes FGI-standar. 

- En minnesskrift framtagen till det subventionerade priset av 100 kr. 

- En väggalmanacka för 2012. 

- OS-firande i Stockholm i samband med OS 1912, där pärk var med 

som en uppvisningsgren. Stångstörtning och varpa visades upp på Gär-

det, och pärk på Stockholms Stadion. Ett 50-tal gotlänningar var med. 

- Stångaspelens lördagsarrangemang, där närmare 500 matgäster deltog i 

gemensam buffé med underhållning. 

- Lite extra underhållning med tjejtrion Glimra på Stångaspelens söndag. 

- En FGI-flagga vajade för första gången på Stangmalmen dagarna 11-

15 juli. 

- En bilaga till GA/GT i samarbete med Gotlandsmedia. 

- Extra marknadsföring gjordes i bl.a. tidsskriften Gotland, radiojinglar i 

Rix Megapol, annonser i GA/GT, Gotland Just Nu, Gotlands Annons-

blad samt en banner på helagotland.se. 

- Bidrag inkom från DBW, Region Gotland, Swedbank, Gotlandsfon-

den, Gotlands Gille i Malmö och Destination Gotland. 

- Lördag 20 oktober planeras på Strand Hotell en middag för speciellt 

inbjudna gäster samt för andra intresserade. 

 

 Wisby Bollklubb subventionerar middagen med ett visst belopp till FGI:s 

middag på Strand Hotell för den som vill gå. 

 

§ 7 Nästa möte 

Onsdag 14 november, kl 18, Lilla Whitstjärna, i samband med årets 

gåsmiddag. 

 

§ 8 Avslutning 

Mötesordförande Arvo tackade de närvarande för mötet, och hälsade väl-

kommen till Wisby BK:s 134-årsfirande med bl.a. hästskokastning, golf 

och varpa, kaffe, tårta och kokta korvar med bröd. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

  Bertil Westberg  Justeras  

  sekreterare 

 

   Arvo Keinonen 

   vice ordförande 


