
 

 

 

 

 

 

 
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, tisdag 

den 27 augusti 2013 i klubbstugan, 

Åhsbergska hagen.  

Närvarande: K-G Runander, Anders 

Mattsson, Arvo Keinonen, Fredian 

Lundberg, Nils-Åke Johansson, Janne 

Larsson, Samuel Jakobsson, Evert 

Olsson, Elsa Westberg, Kjellåke Nord-

ström, Lars Lindström, Rolf Burgesä-

ter, Gösta Westergren och Bertil 

Westberg. 

 

 

 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Wisby Bollklubbs ordförande Anders Mattsson hälsade deltagarna väl-

komna till Wisby BK:s styrelsemöte i Åhsbergska hagen, som också hålls i 

samband med klubbens 135-årsdag. Ordföranden gav också en kort tillba-

kablick om bildandet för 135 år sedan samt en information om vad kvällen 

vidare skulle innehålla, och förklarade därefter mötet som öppnat. 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2013-05-15) 

Protokollet lästes och godkändes och lades därmed till handlingarna. 

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

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

  Inga skrivelser hade kommit in. 

 

§ 5  Nya medlemmar 

Christer Olsson, 530316, Lummelunda Tjauls 137, 621 71 Visby, föresla-

gen av Gösta Westergren. 

 

Tanja Johansson, 771023, Skolgatan 7, 622 54 Romakloster, föreslagen av 

Jan-Inge Ahlgren. 

 

Styrelsen godkände att Christer och Tanja blir medlemmar i Wisby Boll-

klubb. 

 

Välkomstbrev skickas! 

 

Inbetalningskort skickas till Tanja Johansson som betalar medlemsavgift 

för 2013 då hon deltagit i en varpatävling i år! 

 

Ordföranden har på förslag att prata med tävlande på arenan i samband 

med Stångaspelen - som bor i Visby med omnejd - och inte har någon 

klubbtillhörighet. Kanske kan och vill de tävla för WBK? 
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Frågan om att betala medlemsavgifter ställs till pärkkommitténs samman-

kallande Jens Svensson om att pärkspelarna som representerar Wisby BK 

på Stångaspelen bör/skall betala medlemsavgift. 

 

§ 6 Övriga frågor 

  Rapport från sektionerna 

  BOWLING 

Det bowlas på måndag och fredagar kl 11, med start måndag 9 november 

kl 11. 

 

Önskemål finns om att golfarna som bowlar kan bowla tillsammans med 

Wisby Bollklubb. Nils-Åke Johansson och Arvo Keinonen pratar sig 

samman om detta. 

 

GOLF 

KM avgörs de första dagarna i oktober. 

 

VARPA 

  SM i 2-manna 

Rolf Burgesäter och Tage Svanborg deltar i 2-mannaSM i Göteborg. 

Startavgiften är betald av klubben. 

Bidrag till boendet ges med 800 kr för var och en. 

Lycka till! 

 

Mästarmötet i Kräklingbo 

Ett seniorlag deltar. 

Startavgift är betald. 

Oldboyslaget har dragit sig ur på grund av för dålig kastmark. 

 

Klintevarpan (2-manna) 

Den ”nya” tävlingen går i samband med Klinte marknad lördag 28 sep-

tember. 

Wisby BK är inbjudna, och kostnaden är 400 kr per lag som deltagarna 

själva får bekosta. 

 

PÄRK 

Ingen från pärksektionen var närvarande. 

 

Nämnas kan att Wisby BK:s pärklag i 2013 års Stångaspel placerade sig 

med följande resultat; 

 

Bakpärk 

WBK I, Jörgen Persson, 5:a i Klass IV A, och åker därmed ner i Rekryt-

klassen. 

WBK III, Ragnar Broström, 3:a i Klass IV D, och stannar därmed kvar i 

Klass IV till nästa år. 

 

Frampärk 

WBK I, Henrik Dahlgren, Kvalgrupp IV, blev 4:a och stannar därmed kvar 

i Kvalgruppen. 

 

Solbergadagen med gutnisk idrott 

Ordförande Anders Mattsson lät meddela att dagen blev trevlig och att 

funktionärer fanns på plats. 



 

Klubbstugans pokaler 

Trots tidigare beslut om att flytta pokalerna till Idrottshistoriska huset, står 

alla pokaler kvar i stugan. 

Kjellåke Nordström erbjuder Wisby BK att flytta pokalerna till Idrottshi-

storiska så att fler kan få titta på dessa. 

Ordförande Anders Mattsson, klubbmästare Kjellåke Nordström och stug-

fogde Fredian Lundberg löser detta. 

 

Wåg-pokalen 

Sammankallande i varpasektionen, Gösta Westergren visade stolt upp den 

pokal som Wisby BK erövrade i wåg mellan Wisby BK och Fårö IF. 

 

Ekonomi 

Eftersom skattmästare Anders Jolby inte var närvarande redogjorde vice 

ordförande Arvo Keinonen för balans- och resultatrapporten, som bifogas 

protokollet. 

 

Årsdagstelegram 

Av någon anledning så har utskicken till WBK-jubilarer som fyller jämna 

år hamnat på sekreterarens bord, som tidigare har skötts av hedersordfö-

rande Karl-Gustav Runander. 

 

Eftersom sekreteraren har ambitionen att ”trappa ned” så vädjade han till 

mötet att få bli entledigad detta uppdrag. 

 

Ordförande Anders Mattsson tar över uppdraget med ett överlämnande 

från sekreterare Bertil Westberg. 

 

§ 7 Nästa möte 

Styrelsemöte onsdag 13 november kl 18, Lilla Hwitstjärna 

Gåsmiddag onsdag 13 november kl 19, Lilla Hwitstjärna 

 

§ 8 Avslutning 

Ordförande Anders Mattsson tackade de närvarande för mötet, och hälsade 

välkommen till Wisby BK:s 135-årsfirande med bl.a. tipspromenad, kaffe, 

tårta och kokta korvar med bröd. 

 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

  Bertil Westberg  Justeras  

  sekreterare 

 

   Anders Mattsson 

   ordförande 


