Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Wisby Bollklubb, onsdagen den 23 mars 2011, i Gotlands Slagteri’s matsal, Lundbygatan, Visby.
Närvarande: 39 medlemmar.
Anders Mattsson
Hablingbo Stora Burge 642
623 42 Havdhem
Tfn
0498-48 71 22
Mobil 0705-40 69 03
anders.mattsson5@telia.com

Skicka utskrivna protokoll från styrelsemötet i samband med utskicket av årsmötesprotokollet!

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Anders Mattsson hälsade alla välkomna till årsmötet. Mötets öppnande fortsatte med parentation över, under året avlidna medlemmar, Owe
Asklander, Tore Attlerud, Bernt Eriksson, Åke Hejdenberg, Sten Holmberg, Åke
Johansson, Rune Lindenfalk, Erik Nilsson, Olov Östensson. De avlidnas minne
hedrades med ett tänt ljus och en stunds eftertanke.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet utsåg liksom många år tidigare förre GI-ordföranden och WBKmedlemmen Lars Sjöholm till ordförande för mötet med Bertil Westberg som sekreterare.
§ 3 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysning
Årsmötesdeltagarna beslutar att årsmötet är behörigt utlyst.
§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Janne Larsson och Kjellåke Nordström.
§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2010
Ordföranden för mötet Lars Sjöholm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse,
sida för sida som godkändes och lades till handlingarna.
Medlemmars kommentarer kring verksamhetsberättelsen var att;
- på sidan 12, var det Janne Larsson som vann Poängaren och inte Sylve
Gillerfors.
- på sidan 14, i slutorden, bör det finnas med ett tack till Gotlands Gille för
bidraget på 4 000 kronor till pärkverksamheten.
§ 7 Ekonomisk redovisning
Kassören lämnade en utförlig information om föreningens räkenskaper, - vilka
inkomster vi haft och kan förvänta oss samt vilka utgifter som belastar oss.
Efter godkännande lades kassörens rapport till handlingarna.
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§ 8 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Hans-Olof Ödin. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.
§ 9 Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkningen för nästkommande verksamhetsår.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för 2010
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Val av funktionärer för 2011
Företogs val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa årsmöte enligt följande;
Styrelse;
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Klubbmästare

Anders Mattsson
Arvo Keinonen
Bertil Westberg
Anders Jolby
Urban Bloom

omval
omval
omval
omval

Erland Ljunggren
Rolf Burgesäter
John-Erik Larsson
Anita Keinonen

omval (biträdande)
omval
omval
nyval

omval (ordi-

narie)
Suppleanter

§ 12 Beslut om firmatecknare
Mötesordföranden föreslår att firmateckning för Wisby Bollklubb medges för ordföranden Anders Mattsson, kassören Anders Jolby var för sig.
Särskild fullmakt föreslås Anders Jolby för bank- och postärenden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 13 Val av övriga funktionärer
Övriga funktionärer;
Revisorer
Hans-Olof Ödin
Åke Appelqvist
Revisorsuppl
Erland Ljunggren
Algot Schärström
Pärkkommitté
Gert Yttergren (smk)
Håkan Myhrbäck
Björn Ivarsson
Varpakommitté Gösta Westergren (smk)
Pär Svensson
Rolf Burgesäter
Bowlingkommitté Nils-Åke Johansson (smk)
Evert Olsson
Sune Ronqvist
Golfkommitté
Arvo Keinonen (smk)
Erland Ljunggren
Lars Lindström
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omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Stugfogde
Stf stugfogde

Fredian Lundberg
Sylve Gillerfors

omval
omval

Ombud till Gotl.
Varpaförbunds
årsmöte 2011
Utses av styrelsen/varpakommitté
Ombud till FGI:s
Årsmöte 2011
Utses av styrelsen
IT

Inköp av tjänst från Janne Larsson

Pressansvarig

Anders Mattsson

omval

Valberedning

Ewert Olsson (smk)
KG Runander
Elsa Westberg

omval
omval
nyval

§ 14 Stadgeändringar
Ett enhälligt beslut togs om att fastställa de föreslagna stadgarna och att gälla från
och med nästa årsmöte, men med vissa redaktionella ändringar och förtydliganden.
§ 15 Fastställande av årsavgift för 2012
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2012 blir 150 kronor per medlem och år.
§ 16 Nya medlemmar
Efter tillstyrkan från styrelsen invaldes följande person som medlem i Wisby
Bollklubb;
På förslag av Rolf Ottosson tillstyrkte styrelsen inval av;
Sven-Åke Jörneberg, 430109, Visborgsgatan 2, 621 57 Visby.
Årsmötet godkände Sven-Åke Jörneberg som medlem i Wisby Bollklubb.
§ 17 Verksamhets- & åtgärdsplan 2011
Ordföranden föredrog verksamhets- & åtgärdsplanen för 2011, sida för sida, som
godkändes och lades till handlingarna.
Till nästa år bör det skrivas lite mer detaljerat vad som ska ske under året.
§ 18 Övriga frågor
Ordförande Anders Mattsson, tillika hedersordförande i Föreningen Gutnisk Idrott
(FGI), informerade om att fyller FGI 100 år den 20 oktober 2012.
De tre första ordföranden i FGI kom från Wisby Bollklubb.
Under jubileumsåret 2012 har FGI som målsättning att det blir en festkväll i ”förlängda” Stångaspelen (onsdag-söndag), uppvisningar i skolorna och på andra allmänna platser såsom t.ex. Almedalen och en högtidsdag i Visby på 100-årsdagen
den 20 oktober 2012.
Anders har fortlöpande kontakt med Stockholms Idrottsförvaltning och Riksidrottsförbundet för att samordna 100-årsfirandet som även innefattar sommarolym3

piaden i Stockholm 1912 där flera gutar var inbjudna att visa upp de gutniska idrotterna pärk, varpa och stanggstörtningg.
Det kommer att ske en hel del och där Wisby Bollklubb i stor utsträckning kommer att bli inblandat såsom drivande i bildandet av Föreningen Gotländsk Idrott så
som det då hette.
§ 19 Mötets avslutande
Mötesordförande Lars Sjöholm tackade för sig och lämnade tillbaka mötesklubban till Wisby Bollklubbs ordförande Anders Mattsson, som tackade Lars för ett
snabbt och effektivt årsmöte. Nyvalda styrelsesuppleanten Anita Keinonen lämnade över en bukett blommor till Lars som tack.
Anders tackade också styrelsen för det gångna året och alla mötesdeltagarna för
kvällens årsmöte, men Anders underströk även sin uppskattning över sina
”klubbisters” engagemang och närvaro vid påkallade och spontana sammankomster, och med dessa ord förklarade Anders årsmötet som avslutat, och lämnade över
ordet till klubbmästaren Erland Ljunggren.

(Lasse Lindström vann tipsfrågorna och gör därmed frågor till nästa Gåsmiddag)

Vid protokollet

Justeras

_____________________
Bertil Westberg
sekreterare

_______________________
Lars Sjöholm
ordförande för mötet

Justeras

Justeras

_____________________
Janne Larsson

_______________________
Kjellåke Nordström
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