
 1 

 

 

 

 

 

 

 
Anders Mattsson 

Burge Hablingbo 

623 43 Havdhem 
Tfn   0498-48 71 22 

Mobil 0705-40 69 03 
anders.mattsson5@telia.com 

 Protokoll fört vid sammanträde med 

styrelsen för Wisby Bollklubb, ons-

dag den 4 februari 2009, kl 17.00 i 

Idrottens Hus, Visby.  

Närvarande: K-G Runander, Anders 

Mattsson, Arvo Keinonen, Sune 

Ronqvist, Jan-Inge Ahlgren, Jan 

Larsson, Evert Olsson, Sylve Giller-

fors, Pär Svensson, Fredian Lund-

berg och Bertil Westberg. 

 

  

 

§ 1 
  

 Mötet öppnas 

Ordförande Anders Mattsson hälsade alla närvarande välkomna till Idrottens 

Hus, och tackade de som hade varit och uppvaktat Nils-Åke Johansson på 

hans 70-årsdag, och förklarade därefter mötet som öppnat. 

 

§ 2 
 

Godkännande av dagordning  
Föreslagen dagordning från ordföranden godkändes. 

 

§ 3 
 

Föregående protokoll uppläses och godkänns för justering (2008-11-12) 

Protokollet godkändes efter justering och lades därmed till handlingarna. Pro-

tokollet finns även på Wisby Bollklubbs hemsida för dem som vill läsa. 

 

§ 4 
 

Inkomna skrivelser 

 Ingen inkommen post fanns att rapportera. 

Det var länge sedan det kom någon post till ordföranden och kassören får bara 

reklam, men det beror säkert på att det är en lugn period just nu. 

Sammankallande i varpasektionen Pär Svensson får post som rör varpan. 

E-brev kommer ut från GI och SISU. 

 

§ 5 
 

Rapporter 

a) Ekonomi 

 Kassören Sune Ronqvist meddelade att bokslutsrapporten ”står för dörren”. 

 Resultatrapporten visar ett överskott på ca 11 000 kronor. 

 Bidraget från Gotlands Gille på 4 000 kronor är inte med i rapporten. 

 Läs mer i bifogade balans- och resultatrapporter! 
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Det framkom att det inte har fakturerats för de två varpauppvisningar 2007-08 

som gjorts av Wisby BK i Almedalen på uppdrag från Gotlands Fotbollsför-

bund. Janne Larsson fick uppdraget att ”påminna” fotbollsförbundet om detta.  

 

c) Övriga rapporter 

Ordförande Anders Mattsson lämnade en liten rapport från Gotlands Idrotts-

förbunds Jubileumsgala på Wisby Strand lördagen 24 januari 2009. 

Det fanns ingen officiell representant från Bollklubben där, men många med-

lemmar fanns där som var inbjudna från annat håll. 

En trevlig ”fest” med många glada och uppklädda besökare på plats. 

 

§ 6 
 

Nya medlemmar 

Hedersordförande K-G Runander föreslår Anders Jolby, 611215, Villagatan 

14 A, 621 47 Visby, som medlem i Wisby Bollklubb. 

 

Styrelsen beslöt att föreslå Anders Jolby för inval vid nästkommande allmänna 

sammanträde. 

 

§ 7 
 

Inför årsmötet 

 Det beslutades att årsmötet ska äga rum onsdag 25 mars, kl 19, i Scans matsal

 på Lundbygatan, Visby. 

 

Klubbmästare Erik Broström kontaktar Scan för bokning av matsal och förtä-

ring, samt tar reda på aktuellt pris, så att kassören får med detta i kallelsen. 

  

Kallelse tillsammans med inbetalningskort och tävlingsprogram skickas ut i 

god tid till medlemmar. 

 

Anmälningstiden för medlemmar som ska ”köpa” förtäring ska vara inne sen-

ast den 19 mars. 

 

 Klubbis sätts in i GA/GT till lördag 14 mars. 

 

Parentation görs som tidigare över medlemmar som avlidit från förra årsmötet. 

Hedersordförande K-G Runander och kassör Sune Ronqvist kontrollerar ge-

mensamt vilka det är så ingen glöms bort. 

 

Punkt i föredragningslistan blir; ”Stadgarna” och frågan till årsmötet blir; 

”Ska Wisby Bollklubb gå över till RF:s normalstadgar, eller?” 

 

Varje sektion håller kontroll på sina priser inför prisutdelningen. 

 

Eftersom Erland Ljunggren vann Gåsmiddagens frågetävling blir det Erlands 

uppgift att göra nya frågor till årsmötet. 
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§ 8 
 

Valberedningen 
Sammankallande i valberedningen Evert Olsson berättade att de kommer att 

tillfråga ledamöter, suppleanter, klubbmästare, revisorer och dess suppleanter 

om en fortsättning eller inte. 

 

Jan-Inge Ahlgren och Janne Larsson lämnar sina uppdrag i Wisby Bollklubb, 

vilket varit känt sedan hösten 2008, men stannar kvar som medlemmar i 

WBK. 

 

Ordförande Anders Mattsson meddelade att han ställer sitt ordförandeskap till 

förfogande, men stannar kvar om ingen annan kandiderar. Det är långt att köra 

in till staden från Hablingbo, och det vore bättre om det fanns en kandidat som 

bor i Visby eller dess närhet, enligt Anders. 

 

Anita Keinonen har deltagit i SISU:s kurs riktat till föreningars valberedning-

ar. 

 

§ 9 
 

Kommittéer och kommittéansvariga 

Varpa 

Sammankallande i varpakommittén Pär Svensson rapporterade följande att; 

- Janne Larsson lämnar varpakommittén 

- Medaljerna är klara 

- Wisby BK kommer inte att delta i seriekastningen, men för övrigt blir det 

deltagande i tävlingar som vanligt 

- Wisby BK har fått förfrågan från Gotlands Varpaförbund om att arrangera 

2-manna DM, men har valt att ”ligga lågt” för att se om någon annan 

klubb tar det, men en diskussion kommer att ske i kommittén om detta. 

- Om Wisby BK kommer att arrangera 2-manna DM är det inte bara varpa-

kommittén som ska hjälpa till med arrangemanget utan ”hela föreningen” 

med styrelse och samtliga sektioner. 

 

 Golf 

Sammankallande i golfkommittén Arvo Keinonen hade för tillfället inget att 

rapportera eftersom golfsporten har lågsäsong just nu, men ”golfgänget” träf-

fas regelbundet varje onsdag på ICA-lagret (Gotlands Golfcenter). 

Han berättade att en äldre man, som var över 90 år gammal, hade filmats på 

golfbanan 

 

Bowling 

Sune Ronqvist rapporterade att det inte går att genomföra KM för 2-manna på 

grund av för få aktiva bowlare. 

Sune meddelade att Wisby BK slog Stånga i korpserien och att det för övrigt 

löper på som vanligt enligt programmet. 

 

Pärk 

Ingen från pärksektionen var närvarande. 
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§ 10 
 

Hemsidan 

Nuvarande IT-ansvarig Janne Larsson avsäger sig uppdraget att sköte WBK:s 

hemsida vilket ställer till problem, men en lösning finns på detta. 

Föreningen Gutnisk Idrott erbjuder bollklubben att sköta uppdateringarna för 

hemsidan till en kostnad av 1 200 kronor per år. 

 

Det åligger nu varje sektion att själva sköta inrapporteringen i form av resultat 

och bilder till FGI:s kansli för att läggas in på hemsidan. 

 

Wisby BK:s styrelse beslutade att köpa tjänsten för i första hand ett år från den 

5 februari 2009 till och med 4 februari 2010. 

 

§ 11 
 

Övriga frågor 

Tackbrev 

Hedersordförande K-G Runander skriver ett ”tackbrev” till Gotlands Gille för 

det bidrag som tilldelats Wisby Bollklubb. 

 

Trivselafton 

Det beslutades om en ”trivselafton” i Åhsbergska hagen varje år då Wisby BK 

fyller år 27 augusti. Klockan 18 är det tänkt att det ska börja och det blir grill-

ning och varpakastning men även annat kan förekomma då. 

 

Fotografier 

Samtliga kort som för närvarande finns i klubbstugan har nu scannats in och 

ska brännas på cd för att arkiveras. Som läget är nu så förstörs dessa av fukt 

och en del har redan börjat vittra sönder. 

 

Inrapportering av resultat 

Varje sektion sköter själva inrapporteringen av resultat och eventuella text-

massor till GA/GT. 

 

Dokumentskåp 

Det kom ett förslag på att se sig om efter ett begagnat dokumentskåp till 

klubbstugan där ”stöldbegärligt” gods men även dokument som skulle förstö-

ras vid t.ex. en brand. 

Anders Mattsson och Fredian Lundberg åker till klubbstugan för en invente-

ring och bedömer då om ett behov finns av ett sådant skåp. 

 

Stadgarna 

Anders Mattson, Arvo Keinonen och Sune Ronqvist fortsätter arbetet med att 

se över nuvarande stadgar. 

 

Medaljgravering 

Föreningen Gutnisk Idrott har planerat att starta upp tjänsten med medaljgra-

vering någon gång i månadsskiftet sept/okt 2009, efter det att marknadsunder-

sökningen resulterat i ett mycket positivt resultat. 
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Minnesskrift 

K-G Runander informerade att han hade samtalet med Lennart Svedjer, som 

erbjöd sig att lämna över en minnesskrift till Wisby Bollklubb. 

 

Statuter 

Hedersnålen 

För utdelning av Wisby Bollklubbs hedersnål, instiftat 1978 och hedersnålen 

kan tilldelas; 

a) Medlem som under en följd av år gjort värdefulla insatser för klubben. 

b) Varit medlem under minst 25 år eller uppnått en ålder av 70 år. 

c) Hedersnålen får inte utdelas som pris. 

d) Styrelsen besluter och utdelar hedersnålen. 

 

 Bordstandar 

För utdelning av Wisby Bollklubbs standar, instiftat 1973 och standaret kan 

tilldelas; 

a) Medlem som under en följd av år gjort värdefulla insatser för klubben som 

styrelse- eller kommittéledamot, 

b) eller gjort föredömligt goda prestationer under flera år inom de idrotter 

klubben bedriver, 

c) personer i eller utanför klubben, eller sammanslutningar som på ett för-

tjänstfullt sätt gjort värdefull ekonomisk eller idrottslig insats för klubben, 

d) föreningar eller förbund vid jubileum. 

e) Standaret får inte utdelas som pris. 

f) Styrelsen beslutar och utdelar standaret. 

 

 Jubileumsboken 

En uppdatering behöver göras för de sista 30 år sedan Wisby Bollklubbs jubi-

leumsbok kom ut. 

 

§ 12 
 

Nästa möte 

Styrelsemöte onsdag 25 mars, kl 18, i Scans matsal, Lundbygatan, Visby 

Årsmöte onsdag 25 mars, kl 19, i Scans matsal. 

 

§ 13 
 

Avslutning 

Kl 19.35 hade samtliga punkter avhandlats och ordförande Anders Mattsson 

tackade de närvarande för ett bra utfört möte, samt ett tack till Sylve och Britt 

Gillerfors för det goda kaffebrödet, och förklarade därmed mötet som avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

   

 

 Bertil Westberg  Justeras  

 sekreterare 

 

  Anders Mattsson 

  ordförande  


