
 

 

 

 

 

 

 
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 21 maj 2014 i 

Idrottshistoriska huset, Visby. 

Närvarande: Anders Mattsson, K-G 

Runander, Janne Larsson, Gösta 

Westergren, Rolf Burgesäter, 

Fredian Lundberg, Lars Lindström, 

Kjellåke Nordström 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och 

förklarade mötet öppnat kl 18.00 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 

   

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2014-03-26)  

Protokollet lästes och godkändes.  

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

 Skrivelser till varpaledarna har inkommit från SM arrangörerna Grytgöls 

IK & Mulde VK, samt från Västra Frölunda VK (Allsvenska cm serien ) 

Gotlands VF ( Seriekastningen) Inga andra inkomna skrivelser 

rapporterades. 

 

§ 5  Rapporter 

  Varpa 

- WBK en fin 2:a plats i Hellvivarpan 

Varpagubbarna Gösta Westergren, Rolf Burgesäter, Fredian Lundberg, 

Janne Larsson har varit i Almedalen med pingisgurun Gunnar Bäck och 

visat gutniska lekar med 14 amerikanska studenter. 

 

Samma gäng har även varit vid Alléskola och lärt de kasta varpa under en 

heldag i maj för cirka 80 barn. 

 

 

 

- Bowling: WBK segrade i Gotlandsserien 

 

 

 

 

 

- Pärk : Anders Mattsson  tar kontakt med Ragnar Broström angående 

medlemsavgift för pärkspelarna i Wisby BK. Och även om Ragnar kan få 

kontakt med pärkledaren Jens Svensson.  

             

 

 

  -  Golf: Golfarna har kommit igång ordentligt med sitt spel  
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§ 6 Nya medlemmar 

 Ny medlem föreslagen av Lars Lindström, Berith Berglund 

Snäckgärdsvägen 60  621 41 Visby, Välkomstbrev skickas från kansliet, 

med understöd av ordförande Anders Mattsson 

  

 
 

  
 

§ 7 Ekonomi 

 Mötet granskade rapporten från kassören med frågor angående post 4021 i 

resultatrapport. Kan vi få den posten specificerad på de olika sporterna 

Bowling, Golf, Pärk, Varpa! Gällande vad som är kostnad för gravyr 

(Dicks Guld) och priser. 

 Mötet diskuterade även underskottet som vi troligtvis kommer att gå under 

nuvarande år, En arbetsgrupp tillsätts av följande, Gösta Westergren, 

Kjellåke Nordström och Kassör Anders Jolby, Kjellåke som 

sammankallande. Arbetsgruppen har som uppgift att diskutera och 

framkomma med förslag hur WBK kan få in lite intäkter. 

 

 Bankfack hade Wisby BK för några år sedan innan vi bytte bank, vad 

fanns i det,, och i sådana fall vart har det tagit vägen nu, Janne Larsson 

kollar med förra kassören Sune Ronqvist & förra ordföranden Inge 

Sandström.   

  

 Janne Larsson tar kontakt med Nordic Sport Conny Bolin och frågar om 

de behöver någon hjälp till GGN som WBK kan ta sig an.  

 Gösta Westergren föredrar en preliminär budget för varpasäsongen 2014, 

cirka 16 000:- kostar det att rulla runt varpafolket. Glädjande för år 2014 

är att det är 19 licensierade kastare.  

  

 Till protokollet också att WBK tilldelar resande till SM Motala ett bidrag 

på 1000:- per person och får SM avgiften betald.  

 

 Förslag kom även på att låsa en del av pengar vi har på långsiktigt konto 

som kan ge lite mera i ränta, t.ex. 50 000:-  

  Resultat- och balansrapport bifogas protokollet. 
 

 K-G lät meddela att det sökts 4 000 kr från Gotlands Gille, men att de 

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

§ 8 Kommande verksamheter 

a) Varpa 

Janne berättar att de visat gutniska idrotter för 14 studenter med Ledare 

Gunnar Bäck, Ledar för detta var Rolf Burgesäter, Fredian Lundberg, 

Gösta Westergren, Janne Larsson. 

Så även en heldag med Alléskolan i dag den 21 maj med Fredian 

Lundberg, Gösta Westergren Rolf Burgesäter, Hampus Gudinge, Johanna 

Gudinge, Rikard Kolmodin,  
 

b) Pärk: WBK ställer upp med ett lag i maj-pärken  
 

c) Golf: Golfarna är runt och spelar på allehanda banor 



 

d) Bowling. Vinnare av Gotlands serien, Final i GT klotet, en hel del från 

WBK med där 

 

§ 9 Övriga frågor 

 K-G Runander överlämnade en gammal bok med statuter och 

förordnanden i WBK, Kjellåke Norström skannar in denna så styrelse kan 

få den på ett så kallat usb minne. Boken är handskriven. Den så kallade 

portalen i inkörningen till just klibbstugan börjar att hänga ner 

oroväckande lågt,, antingen stötta upp den ordentligt eller ta bort., Vi gör 

ett första försök med att stötta upp. Flaggstångs skjul intill klubbstugan 

skall rustas upp. 

 

 WBK – 136 år 

 Tisdag 27 augusti fyller Wisby BK 136 år. 

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

 Förslag på program är; tipspromenad, Tårta & varm korv,  

 Kjellåke Nordström kontaktar någon i DBW om de kan komma och prata 

15-20 minuter om just DBW & WBK och även lite om Fru Anna Åhsberg. 

 

 Styrelsemöte kl 16 i eller utanför klubbstugan. 

 Firandet börjar kl 17.00 

 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 

 Ordförande Anders Mattsson tackar o bugar för kaffe och goda smörgåsar 

som Kjellåke Nordström fixat och för ett bra möte och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

  Janne Larsson  Anders Mattsson  

  Sekreterare ordförande 

    

    

 


