
 

 

 

 

 

 

 
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 15 maj 2013 i Idrotts-

historiska huset, Visby. 

Närvarande: K-G Runander, Arvo 

Keinonen, Anita Keinonen, Evert 

Olsson, Rolf Burgesäter, Gösta 

Westergren, Janne Larsson, 

Kjellåke Nordström och Bertil 

Westberg. 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande för kvällen Arvo Keinonen hälsade mötesdeltagarna välkomna 

och förklarade det senarelagda mötet öppnat kl 18.45. 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

   

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2013-03-20) 

Protokollet lästes och godkändes.  

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

  Inga inkomna skrivelser rapporterades. 

 

§ 5  Rapporter 

  Varpa 

- Overallerna är på gång enligt Gösta. Det är 20 tröjor, 20 shorts och 15 

overaller. 

- Kassören har meddelats om kostnaderna. 

- Det är full fart i hagen. 

- Det saknas en duktig kastare till ”A-laget”. Tipsa gärna Gösta om 

namn. 

- Det är väldigt kul med varpa just nu enligt Gösta. 

- Svenska Varpaförbundet har beviljat K-G Runander att kasta på 10 

meter, och Inge Sandström att kasta på 12 meter. 

 

  Bowling 

- Avslutning i bowling skedde idag den 15 maj i Stånga. 

- Det gick inte så bra men WBK:s lag slutade som tvåa i serien. 

- Det börjar på nytt i september. 

- Vi strävar efter att få ihop två lag, enligt Evert, men då behövs det åtta 

bowlare. 

- Gullvi Larsson vann över alla gubbar i handicaptävlingen KM med 

handicap, med 843 poäng. Det var totalt nio bowlare på plats för att 

tävla om vandringspris och medaljer. 

 

  Pärk 

- Sammankallande Jens Svensson hade tyvärr ingen möjlighet att när-

vara på detta möte. 

 

  Golf 

- Arvo lät meddela att många golfare även deltar i bowling. 

- För övrigt följs programmet som tidigare meddelats. 
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§ 6 Nya medlemmar 

 Inga nya medlemmar rapporterades. 
 

 Välkomstbrev är utskickat till de senaste nya medlemmarna. 
 

§ 7 Ekonomi 

  Mötet godkände rapporten från kassören. 

  Resultat- och balansrapport bifogas protokollet. 
 

 K-G lät meddela att det sökts 6 000 kr från Gotlands Gille, men att de bi-

dragit med 4 000 kr som tillkommer i resultat- och balansrapporten. 
 

§ 8 Kommande verksamheter 

a) Varpa 

Janne meddelar att de olika tävlings- och träningsprogrammen följs och att 

det nu drar igång på allvar. 
 

b) Pärk 

Jens meddelar att det nu börjar med pärkträningar inför Majpärken där 

WBK har anmält ett lag med Ragnar Broström som pärkkarl och senare i 

Stångaspelen med åtminstone två lag. 
 

c) Golf 

Arvo meddelar att inga förändringar från det tidigare lagda tävlingspro-

gram i dagsläget är aktuella. 

 

d) Bowling 

Evert meddelar att det tidigare lagda tävlingsprogrammet gäller tills vi-

dare. 

 

§ 9 Övriga frågor 

  Temadag 

 Ordförande Anders Mattsson har tagit emot en önskan från Solbergaskolan 

som vill ha en temadag med gutnisk idrott onsdag 5 juni. Instruktörer be-

hövs.  

 

 Det är mitt under varpasäsongens högsäsong med många träningar och 

tävlingar så Wisby BK kan inte ställa upp med några instruktörer. 

 

 Det är egentligen en FGI-fråga så frågan bordlades och skickades tillbaka 

till Anders. 

 

 WBK – 135 år 

 Tisdag 27 augusti fyller Wisby BK 135 år. 

 Firandet av detta går av stapeln som brukligt i Åhsbergska hagen. 

 Förslag på program är; tipspromenad, fjolårets program, avståndsbedöm-

ning, dart. Fler förslag är välkomna! 

 

 Det börjar med ett styrelsemöte kl 16 i eller utanför klubbstugan. 

 

 Klubbmästarna ordnar med förtäring. 

 Inbjudan och klubbis ut i god tid. 



§ 10 Nästa möte 

  Tisdag 27 augusti kl 16.00 i Åhsbergska hagen. 

 

§ 11 Avslutning 

 Mötesordförande tackade de närvarande för mötet och ett speciellt tack till 

Kjellis som stod för lokal och för att ha ordnat med förtäring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

 

  Bertil Westberg  Justeras  

  sekreterare 

 

   Arvo Keinonen 

   vice ordförande 


