
 

 

 

 

 

 

 
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 12 november 2014  

Restaurang Wisborg, Visby. 

Närvarande: K-G Runander, 

Anders Mattsson, Arvo Keinonen, 

Janne Larsson, Anders Jolby, Rolf 

Burgesäter, Anita Keinonen,  Lars 

Lindström, Kjellåke Lindström, 

Evert Olsson, Elsa Westberg, Gösta 

Westergren, Fredian Lundberg, 

Bertil Westberg. 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och är 

mycket imponerad över att så många kommer varje gång det hålles möte. 

förklarade mötet öppnat kl 18.00 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

        Dagordningen justeras till nästa möte, § 5 & 8 sammanfogas till en §. 

  Därefter godkändes dagordningen.   

   

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering  
Sekreteraren läste upp förra protokollet och lades sedan till handlingarna.  

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

 Inga skrivelser har inkommit 

 

§ 5  Rapporter 

  

 

§ 6 Nya medlemmar 

 Ny medlem föreslagen av Arvo Keinonen, - Lars-Inge Andersson Visby 

 Ny medlem föreslagen Janne Larsson, Leif Olsson Fole 

 Ny medlem föreslagen Janne Larsson Anders Andersson Västerås 

Välkomstbrev skickas från kansliet, med understöd av ordförande Anders 

Mattsson 

  
 

  
 

§ 7 Ekonomi 

 Kassör Anders Jolby redovisade ekonomi, Ett minus på cirka -15 000:- blir 

det troligtvis under 2014. 81 000:- på kontot just nu, varulager cirka 

15 000:- 

 Pengar från Gotland Gille har ännu inte inkommit ( 4000:-)  

 Gösta Westergren har förhandlat sig till 5000:- från  ICA Kometen. 

 

  

 
 

  

 
  

§ 8 Kommande verksamheter 

mailto:anders.mattsson5@telia.com


a) Varpa 

Janne berättar att de varit i Hagaparken Stockholm och kastat Euro Varpa 

Tour under Prins Daniels dag, där Tage Svanborg, Rolf Burgesäter, Tage 

Svanborg kom på en hedrande 3:de plats. Vid mästarmötet blev seniorerna 

Janne Larsson, Patrik Glimfalk, Jörgen Wiss utslagna i 2:da omgången. 

Klintevarpan vann åter igen Tage Svanborg, Rolf Burgesäter. 

Seniorerna Janne Larsson & Patrik Glimfalk 2:a  

Gösta är glad, det har varit 10% mera kastare nere i hagen i år.  

 Gösta berättar även om Kerstin Simu som är engagerad i ungdomar, Vilket 

i sådan fall kan leda till ungdomar till klubben,, är vi beredda på detta? 

 Gösta berättade även att de hade varit på en varpaträff i Sanda med 

Gotlands Varpaförbund och fått sig någon pik att WBK inte arrangerar 

någon tävling, Gösta tycker redan nu att det är för många tävlingar, och är 

nöjd med de vi har i Åhsbergska. Hårdare krav på varpalicens till WBK, 

skall WBK sanktionera medlem med  100:- så skall de ut och kasta ett 

visst antal tävlingar. 

 Anders Jolby kollar om vi kan få aktivitets stöd för de som kastar varpa 

och bowlar genom Kultur&Fritidsförvaltningen.  

 Resebidrag söker vi varje år och det fixar Anders Mattsson & Bo 

Johansson Gotlands Idrottsförbund.  
 

b) Pärk: WBK I, kommer troligtvis att från och med nästa år ingå i 

Gubbklassen på Stångaspelen. De kommer även att sammanställa en lista 

på vilka som spelar pärk så vi får lite rätsida på detta, Anders Mattsson har 

koll på detta. Pärkarna satsar även de på att förnya sina klubbtröjor som de 

har haft i många år, De beställer själva dessa men skall vara noga med att 

det blir rätt klubbfärger. 
 

c) Golf: Golfarna är aktiva på alla banor överallt. På KM var de 18 stycken, 

imponerande. De utövar även boule och bowling och några går på gym. 

De var även ett 20 tal som var utomlands för några veckor sedan och 

spelade golf.  

 

d) Bowling. Evert Olsson rapporterar att det brukar vara mellan 4-8 som 

bowlar varje träning, De har även kommit i gång med årets serie i 

pensionärsbowling, och de förlorade första omgången mot Stånga. 

Nästa KM för bowling är den 12 december klockan 11.00 och alla 

välkomna vid Uncle Joes Visby 

 

§ 9 Övriga frågor 

 K-G Runander överlämnade en påse gamla pokaler som han har fått från 

någon, Kjellåke Nordström  tar hand om detta.  

 K-G Runander undrade också om processen vid WBK-medlemmars 

bortgång, om det fanns något skrivet. Ingen som visste i dagsläget.  

 Medlems avgifter för ungdomar finns inte någon specifik i dagsläget utan 

har varit samma för alla, Frågan hänskjuts till årsmötet och förslagsvis ett 

belopp på 50:- kan anses vara relevant. 

 

 Janne Larsson berättar om olika inkomstkällor dels ett lotteri från 

klubblo.se där man skapar en lott och sedan finns den på internet där det 

inbringar en summa till klubben varje år. Utbetalning är varje kvartal. 

 Även Svenska Spel har ett liknande men som ger poäng på allt inom 

svenska spel där man använder tipskort, det kallas ”Gräsroten” 

  

 



  

§ 10 Nästa möte 

  Tisdag 4 februari 2015 kl 18.00 vid Idrottshistoriska. 

 

§ 11 Avslutning 

 Ordförande Anders Mattsson tackar för ett bra möte och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

  Janne Larsson  Anders Mattsson  

  Sekreterare ordförande 

    

    

 

 


