Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Wisby Bollklubb, onsdagen den 26 mars 2008, i Swedish Meats matsal, Lundbygatan,
Visby.
Närvarande: 37 medlemmar.
Anders Mattsson
Burge Hablingbo
623 43 Havdhem
Tfn
0498-48 71 22
Mobil 0705-40 69 03
anders.mattsson5@telia.com

§ 1 Mötets öppnande
Vice ordföranden Arvo Keinonen hälsade alla välkomna till årsmötet, efter det att
en sedvanlig buffé intagits, och inledde därefter kvällens möte, klockan 19.40,
med parentation över, under årets avlidna medlemmar, Alex Pettersson, Gerhard
Nordin, Rune Fohlström och Bertil Lindström. De avlidnas minne hedrades med
en stunds tystnad.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet utsåg Lars Sjöholm till ordförande för mötet med Bertil Westberg som sekreterare.
§ 3 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Jörgen Wiss och Sylve Gillerfors.
§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2007
Ordföranden för mötet Lars Sjöholm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse,
som godkändes och lades till handlingarna.
Medlemmars kommentarer kring verksamhetsberättelsen var att;
– Wisby BK även representerar Stångaspelens arenatävlingar genom deltagande i ”stanggstörtningg”– De 3 000 kronor som årligen går till Wisby BK från Gotlands Gille, ska
fortsättningsvis skrivas in i verksamhetsberättelsens slutord, i ”klartext”,
att dessa går in i pärkens verksamhet, så att dess statuter följes.
§ 6 Ekonomisk redovisning
Kassören lämnade en utförlig information om föreningens räkenskaper, - vilka
inkomster vi haft och kan förvänta oss samt vilka utgifter som belastar oss. Självfallet är det så att ju livligare verksamhet kommittéerna bedriver, - ju större blir
utgifterna. Detta är en positiv trend som måste uppmuntras även om det medför
ökade utgifter.
Efter godkännande lades kassörens rapport till handlingarna.
§ 7 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Hans-Olof Ödin. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.
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§ 8 Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den resultat- och
balansräkningen för nästkommande verksamhetsår.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för 2007
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Val av funktionärer för 2008
Företogs val av styrelse och övriga funktionärer fram till nästa årsmöte enligt följande;
Styrelse;
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Suppleanter

Anders Mattsson
Arvo Keinonen
Bertil Westberg
Sune Ronqvist
Erik Broström
Sylve Gillerfors
Jan-Inge Ahlgren
Berit Hoas

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval

§ 11 Beslut om firmatecknare
Mötesordföranden föreslår att firmateckning för Wisby Bollklubb medges för ordföranden Anders Mattsson, kassören Sune Ronqvist var för sig.
Särskild fullmakt föreslås Sune Ronqvist för bank- och postärenden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 12 Val av övriga funktionärer
Övriga funktionärer;
Revisorer
Hans-Olof Ödin
Åke Appelqvist
Revisorsuppl
Bertil Lekström
Sven Hallbom
Pärkkommitté
Gert Yttergren, ledare
Håkan Myrbäck
Lotta Lindby
Varpakommitté Per Svensson, ledare
Sylve Gillerfors
Jan Larsson
Bowlingkommitté Nils-Åke Johansson, ledare
Lars Hejdenberg
Sune Ronqvist
Golfkommitté
Arvo Keinonen, ledare
Erland Ljunggren
Lars Lindström
Stugfogde
Fredian Lundberg
Stf stugfogde
Göte Nilsson
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omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

Ombud till Gotl.
Varpaförbunds
årsmöte 2009
Utses av styrelsen/varpakommitté
Ombud till FGI:s
Årsmöte 2009
Utses av styrelsen
IT & pressansv.

Jan Larsson

omval

Valberedning

Ewert Olsson, sammank.
KG Runander
Anita Keinonen

omval
omval
nyval

§ 13 Fastställande av årsavgift för 2009
Årsmötet beslutade att årsavgiften fortsättningsvis skulle ligga på 150 kronor per
medlem och år.
§ 14 Nya medlemmar
Efter tillstyrkan från styrelsen invaldes följande personer som medlemmar i Visby
Bollklubb;
– Camilla Qvist, 681125, Badhusgatan 9, 930 55 Jörn
– Gertie Dahlgren, 480411, Sömmerskegatan 24, 621 53 Visby
– Bettan Svanborg, 460421, Klinte Loggarve 603, Klintehamn
– Elsa Westberg, 550425, Buntmakargatan 42, 621 53 Visby
– Anna Stenberg, 770407, Björkome Väskinde, 622 75 Visby
– Barbro Fohlin, 471204, Fole L:a Sojdeby 502, 621 75 Visby
– Linda Jakobsson, 710810, Norrgårdsgatan 2, Romakloster
§ 15 2008 års tävlingsprogram
Mötet fastställde tävlingsprogrammen för 2008.
§ 16 Övriga frågor
Ordförande i Idrottshistoriska föreningen, och WBK-medlemmen, Kjellåke Nordström, meddelade att Gotlands Idrottsförbund fyller 100 år, den 3 augusti detta år.
Gotlands Idrottsförbund bildades den 3 augusti 1908 av IFK, Wisby Bollklubb
och I 27 IK.
Inte mindre än 23 olika ”Jubileumsevenemang” under året kommer att uppmärksamma detta, men att det fortfarande går att anmäla sitt intresse från klubbarna.
Jubileumsåret avslutas med en ”Jubileumsgala” den 24 januari 2009.
Mötesordförande för kvällen, föreningsmedlemmen och Gotlands Idrottsförbunds
förre ordförande Lars Sjöholm, fortsatte med informationen kring ”100årsjubilaren” och berättade att en ”jubileumsskrift” håller på att författas med anledning av detta.
Lars hade hittat en del som rörde Wisby Bollklubb, och som sammanfattas i korthet med följande utdrag från ”Från folklekar till folkrörelse” av Rune Jacobsson
och Gösta Hörling;
”När den första idrottssammanslutningen i nutida mening bildades vet man däremot. Det var den 27 augusti 1878. Då bildades Visby Bollklubb på Paviljongsplanen i Visby. Klubben fick 32 medlemmar vid starten.”
”Idén till att bilda en idrottsförening i Visby kom från – Stockholm! Den 28
juli 1878 kom Stockholms Bollklubb – som bl.a. stiftades av några gotlänningar;
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Gustaf Herlitz, Axel Kolmodin samt Carl och Gustaf Cramér – till Visby för att
lära sig spela pärk. Stockholms Bollklubb hade till syfte att uppliva nordisk folklek, särskilt då bollspel. Det var lektor C.J. Bergman som var värd för stockholmarna och till sin hjälp vid förevisningen av de gotländska folklekarna hade han
s.k. ”skolbetningarne”. Det var en samling män – de flesta medlemmar i sällskapet DBW – som varje tisdag brukade spela pärk och kasta varpa i Skolbetningen söder om stan.
Det var väldigt högtidligt när stockholmarna och visbyborna träffades den där
julidagen. På förmiddagen tittade gästerna på stan och på eftermiddagen visade
gotlänningarna hur man spelade pärk, kastade varpa och störtade stång. Stockholmarna kvitterade med att visa hur det engelska fotbollsspelet spelades. (Det
var förmodligen den första fotbollsmatchen genom tiderna på ön).
Mellan uppvisningarna hölls det massor med tal och skålar höjdes för ”svensk
ynglingaglädje representerad på det värdigaste av Stockholms Bollklubb” av
Skolbetningen (två gånger t.o.m.), för ”de gotländska lekarnas utveckling till nöje
för ungdomen, till kroppens stärkande och till räddning för fäderneslandet”, för
Stockholms Bollklubb och för Visby damer.
Ungefär en månad efter den glada festen bildades alltså Visby Bollklubb på
initiativ av fabrikör J.W. Klintberg.”
”Den engelska fotbollen kom – som ovan nämnts – hit 1878. Så värst populär var
den väl inte i ”pärklandet”, men 1885 antog i alla fall Visby Bollklubb tillsammans med bollklubbarna i Göteborg och Stockholm gemensamma regler för
svensk fotboll, ett mellanting av rugby och accosiationsfotboll. Dessa regler användes i tio år. 1895 infördes de engelska reglerna i landet.”

§ 17 Mötets avslutande
Mötesordföranden Lars Sjöholm, tackade för förtroendet att få leda Wisby Bollklubbs årsmöte 2008, och förklarade årsmötet som avslutat. Lars avtackades med
blommor, överlämnade av vice ordförande Arvo Keinonen.
Mötet avslutades klockan 20.40.
Klubbmästaren Erik Broström hade som vanligt lyckats väl med kvällens uppdrag. Därefter följde utdelning av pokaler och medaljer till duktiga ”bollklubbister” i varpa, bowling och golf. Den trevliga samvaron avslutades med kaffe och
lotterier, samt ett ”bollklubbistiskt leve”.
Vid protokollet

Justeras:

______________________
Bertil Westberg
Sekreterare

______________________
Lars Sjöholm
Ordförande för mötet

Justeras:

Justeras:

______________________
Jörgen Wiss

_______________________
Sylve Gillerfors
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PROTOKOLLUTDRAG:
Årsmöte med Wisby Bollklubb (WBK)
den 26 mars 2008.
----§ 11 Firmateckning
Mötesordföranden föreslår att firmateckning för Wisby Bollklubb medges för ordföranden Anders Mattsson, kassören Sune Ronqvist var för sig.
Särskild fullmakt föreslås Sune Ronqvist för bank- och postärenden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_
---------------------Underskrifter och
namnförtydligande:

…………………………………………..
Anders Mattsson (490712)

……………………………………………
Sune Ronqvist (370613)

---------------------Utdragsbestyrkande:

____________________________
Bertil Westberg
Sekreterare
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