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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 ordinarie års-

möte med Wisby Bollklubb, ons-

dagen den 21 mars 2012, i Lilla 

Whitstjärnas restaurang, Visby. 

Närvarande: 34 medlemmar. 

 

 

§  1  Mötets öppnande 

Ordföranden Anders Mattsson hälsade alla välkomna till årsmötet. Mötets öpp-

nande fortsatte med parentation över, under verksamhetsåret 2011 avlidna med-

lemmar, Lennart Bolin, Helge Christiansson, Nils Falkebring, Einar Kristiansson 

och Bertil Lekström som avled innevarande år. 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 WBK-

medlemmen Lars Sjöholm till ordförande för mötet med Bertil Westberg som sek-

reterare. 

 

§ 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 Sylve Gillerfors och Jonny Karlsson. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2011 

Ordföranden för mötet Lars Sjöholm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, 

sida för sida som godkändes och lades till handlingarna. 

Medlemmars kommentarer kring verksamhetsberättelsen var att;  

- Sid 12, en sammanställning görs över KM i metallvarpa, kula och cm för 

oldboys. 

- Sid 14, tredje stycket, efter ”Rolf Burgesäters prestation nämnas med kul-

resultaten 11, 14, 14 och 16 cm”, alltså prestation läggs till och 17 tas bort. 

 

§ 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.  

Vid årsskiftet 2011/2012 var det 152 som betalat medlemsavgifter. 

Efter godkännande lades kassörens rapport till handlingarna. 
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§ 8 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Hans-Olof Ödin. Revisorerna till-

styrkte ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning. 
 

§ 9 Fastställande av balansräkning 

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och ba-

lansräkningen för nästkommande verksamhetsår. 
 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för 2011 

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

§ 11 Val av funktionärer för 2012 

Företogs val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa årsmöte enligt föl-

jande; 
 

  Styrelse Namn År Valberedningens förslag 

  Ordförande Anders Mattsson 1 omval 

  V ordförande Arvo Keinonen 2 omval  

  Sekreterare Bertil Westberg 2 omval 

  Skattmästare Anders Jolby 2 omval 

  Ledamöter Rolf Burgesäter 1 omval 

   John-Erik Larsson 1 omval 

   Anita Keinonen 1 omval 

  Klubbmästare Lasse Lindström  nyval (ordinarie) 

   Kjellåke Nordström  nyval (biträdande) 

   

§ 12 Beslut om firmatecknare 

Mötesordföranden föreslår att firmateckning för Wisby Bollklubb medges för ord-

föranden 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 Namn År Valberedningens förslag 

  Revisorer Hans-Olof Ödin 1 omval 

   Åke Appelqvist 1 omval 

  Revisorsuppl Erland Ljunggren 1 omval  

   Algot Schärström 1 omval 

  Pärkkomm Gert Yttergren (smk)  omval 

   Håkan Myhrbäck  omval 

   Björn Ivarsson  omval 

  Varpakomm Gösta Westergren (smk) omval 

   Pär Svensson  omval 

   Rolf Burgesäter  omval 

  Bowlingkomm Nils-Åke Johansson (smk) omval 

   Evert Olsson  omval 

   Sune Ronqvist  omval 

  Golfkomm Arvo Keinonen (smk) omval 

   Erland Ljunggren  omval 

   Lars Lindström  omval 

  Stugfogde Fredian Lundberg  omval 

  Stf stugfogde Sylve Gillerfors  omval 
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  Ombud till Gotlands 

  Varpaförbunds 

  årsmöte 2013 Utses av styrelsen/varpakommitté 

  Ombud till FGI:s 

  årsmöte 2013 Utses av styrelsen 
     

  IT  Janne Larsson  omval 

 

  Pressansvarig Anders Mattsson  omval 

    

  Valberedning Ewert Olsson (smk)  omval 

   KG Runander  omval 

   Elsa Westberg  omval 
 

§ 14 Stadgarna 

De nya stadgarna finns nu tryckta tillsammans med de tidigare som kuriosa av det 

gamla. 

 

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2013 

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 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 Erik Broström tillstyrkte mötet inval av; 

Ragnar Broström, 940404, Broväg 118, 621 73 VISBY. 

 

Årsmötet godkände Ragnar Broström som medlem i Wisby Bollklubb. 

 

§ 17 Verksamhets- & åtgärdsplan 2012 

Ordföranden föredrog verksamhets- & åtgärdsplanen för 2012, sida för sida, som 

godkändes sånär som på att varpaansvarig rättar tävlingsprogrammet och skickar 

ett nytt till sekreteraren och därefter lades denna till handlingarna. 

 

§ 18 Övriga frågor 

På frågan om allt värdefullt verkligen ska stå kvar i klubbstugan, så ansåg årsmö-

tet att detta är så viktigt att den därför delegerades vidare till styrelsen för beslut. 

 

§ 19 Mötets avslutande 

Mötesordförande Lars Sjöholm tackade för sig och lämnade tillbaka mötesklub-

ban till Wisby Bollklubbs ordförande Anders Mattsson, som tackade Lars för ett 

snabbt och effektivt årsmöte. Styrelseledamoten Anita Keinonen lämnade över en 

bukett blommor till Lars som tack. 

 

Mötet gratulerade K-G Runander som nyss fyllt 90 år med blommor som Elsa 

Westberg överlämnade till jubilaren. 

 

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 sammankoms-

ter, och med dessa ord förklarade Anders årsmötet som avslutat, och lämnade över 

ordet till avgående klubbmästaren Urban Bloom. 
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Vid protokollet Justeras 

 

 

 _____________________   _______________________  

Bertil Westberg Lars Sjöholm 

sekreterare ordförande för mötet 

 

 

 

 

Justeras Justeras 

 

 

 _____________________   _______________________  

Sylve Gillerfors Jonny Karlsson 


