
 

 

 

 

 

 

 
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 31 mars 

2015 i Restaurang Wisborg Visby. 

Närvarande: Anders Mattsson, 

Anders Jolby, K-G Runander, 

Arvo Keinonen, Janne Larsson, 

Rolf Burgesäter, John-Erik 

Larsson, Anita Keinonen, Lars 

Lindström, Kjellåke Nordström, 

Evert Olsson, Gösta Westergren, 

Nils-Åke Johansson, Fredian 

Lundberg, Lars Sjöholm 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade alla mötesdeltagarna välkomna och 

förklarade mötet öppnat kl 18.00. 

 

§  2  Nya medlemmar:  

  Fredian Lundberg föreslog Philip Simu som ny medlem 

Nils-Åke Johansson föreslog Jonna Ek-Engström som ny medlem 

  Gösta Westergren föreslog Carina Friström som ny medlem 

  Janne Larsson föreslog Johan Rosenqvist som ny medlem 

  Styrelsen beslutade att rösta in samtliga medlemmar till WBK och 

välkomstbrev skickas ut från kansliet. 

 

 

   

§  3a Föregående protokoll. 

  Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna. 

 

  3b Inför årsmötet 

Lars Sjöholm är föreslagen av valberedningen som mötesordförande för 

årsmötet. Ny kassör föreslagen Carina Friström. 

 

37  stycken är anmälda till årsmötet. 

 

AM börjar årsmötet med att hälsa välkommen och tänder ett ljus för att 

hedra minnet av de som avlidit under året. 

 

Årsmötets upplägg blir; 

- AM hälsar välkommen och leder mötet 

- Parentation 

- Årsmöte 

- Smörgåstårta, lättöl, vatten, kaffe och kaka 

- Prisutdelning 

- Lotteri 

- Frågesport 

- Avslut 

 

§ 4 Övriga frågor 

   

      A;) Skrivelse DBW, Janne Larsson 
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 Vi har fått svar från DBW och de har vidarebefordrat detta till berörda i 

styrelsen för Åhsbergska hagen. (angående toalett i Åhsbergska hagen) 

 

      B;) Skrivelse Kersin Simu. Bollklubben har noga diskuterat vad 

skrivelsen innebär och att det för oss medför ett nytänkande. Vi är positiva 

till att hjälpa till med instruktörer och material till Orionsskolans lärare 

och elevers ambitioner att bli gutniska aktörer i första hand i varpa och 

eventuella andra gutniska lekar och idrotter. Bollklubben har ett digert 

program men vill försöka bistå med det man kan för ungdomar och 

rekrytering i Visby. Fortsatt kontakt gäller mellan i första hand 

Orionsskolans Kerstin Simu och Bollklubbens varpaansvarige Gösta 

Westergren med bistånd av Rolf Burgesäter. Kommande aktiviteter måste 

ses som en försöksperiod med utvärdering vad det ger för de inblandade. , 

eleverna skolan och WBK. 

 

        C ;) WBK 137 år 
 Har hittills finansierats med lotteripengar från årsmöten, men en avgift 

kommer att tas ut av medlemmar, förslagsvis 50 kr. (nästa styrelsemöte) 

 

 D ;) Gotlands Gille 

 K-G Runander söker som tidigare år bidrag från Gotlands Gille. 

 

  E;) Matrikel, uppdateras av sekreteraren.  

 

Pärk. Janne tar upp att det endast är 3 st från pärklagen som är 

medlemmar och betalar medlemsavgift, denna fråga har cirkulerat över 1 

år nu och borde snart vara klar. En självklarhet att de skall vara 

medlemmar om de representerar WBK. Anders Mattsson tar tag i detta. 

Och Anders har fått en lista på samtliga pärkare. 

 

§ 5  Nästa möte 

  Onsdag 27 maj, kl 18.00 Idrottshistoriska. 

 

§ 6 Avslutning 

 Ordförande Anders Mattsson tackade de närvarande och förklarade mötet 

som avslutat kl 18.50. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

  
  _____________ ________________ 

  Janne Larsson Anders Mattsson    

  Sekreterare Ordförande 

 

    

 


