
 

 

 

 

 

 

 
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 27 augusti 2014 i 

Åhsbergska hagen, Visby. 

Närvarande: Anders Mattsson, 

Janne Larsson, Anders Jolby, Arvo 

Keinonen, Anita Keinonen, John-

Erik Larsson, Rolf Burgesäter, 

Evert Olsson, Gösta Westergren, 

Fredian Lundberg, K-G Runander, 

Kjellåke Nordström, Lars 

Lindström, Nils-Åke Johansson. 

 

§  1  Mötet öppnas 

 Ordförande Anders Mattsson hälsade mötesdeltagarna välkomna till 

Åhsbergska hagen och förklarade att han inte var riktigt kurant och ville 

därför att Arvo Keinonen skulle leda mötet under eftermiddagen, och så 

beslutades det. Arvo förklarade mötet öppnat.  

 

 

§  2  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med att tillägga att Göran Hellström DBW 

kommer klockan 17.00 och föreläser. 

 

 

   

§  3  Föregående protokoll godkänns för justering (2014-05-21)  

Protokollet gicks igenom och godkändes.  

 

 

 

 

 

§ 4 Inkomna skrivelser 

 Anders Vikare har skickat ett tackkort för uppvaktning på årsdagen. 

Likaså även Stig Skallak 

 

 

 

 

 

§ 5  Rapporter 

Varpa.  

Skattmästare Anders Jolby rapporterade att de hade haft en sammankomst 

med trivselkväll innehållande varpa och andra gutniska lekar och mat och 

dryck, detta resulterade i att det blev 3 nya medlemmar i klubben. 

 

 

 

 

 

- Bowling:  
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- Pärk :  

             

 

 

  -  Golf:  

 

 

 

§ 6 Nya medlemmar 

 Ny medlem föreslagen av Janne Larsson, Kerstin Simu. Välkomstbrev. 

 Ny medlem föreslagen av Karl-Gustav Runander, Lena Larsson.  

 Ny medlem föreslagen av Anders Mattsson. Erik Larsson  

 Ny medlem föreslagen av Nils-Åke Johansson. Birgitta Karlsson 

 Ny medlem föreslagen av Anders Jolby. Björn Strömberg 

 Ny medlem föreslagen av Anders Jolby. Dan Ronström 

 Ny medlem föreslagen av Anders Jolby. Mats Kvarnberg 

 Samtliga föreslagna medlemmar invaldes och hälsas välkomna till Wisby 

Bollklubb. Välkomstbrev utskickas. 

  

 
 

§ 7 Ekonomi 

  

 Just nu 86 000:- på kontot. Anders Jolby rapporterar att det brukar komma 

in ytterligare några tusenlappar under hösten i form av glömda 

medlemsavgifter. Vi har inte fått bidrag från Gotlands Gille ännu ( 4000:-) 

 En liten diskussion om hur vi kan få lite bättre ränta på en del av pengarna, 

skall vi låsa de i några fonder eller något annat, arbetsgruppen tar tag i 

detta.  

 Gösta Westergren har kollat på ICA-banken men endast 0,75% ränta där.  

 K-G Runander tog åter upp frågan om bidrag från Gotlands Gille  att det 

skulle vara direkt till pärkarna, men sedan några år tillbaka så skall 

överskottet från dessa pengar tillfalla andra aktiviteter såsom varpa bland 

annat.  

 

  
  

 

 

 

 

 

§ 8 Kommande verksamheter 

a) Varpa 

Wisby BK kommer att åka till Stockholm den 7 september med ett 

blandlag ( Tage Svanborg, Rolf Burgesäter, Janne Larsson) till Prins 

Daniels dag, för en varpatävling som heter Euro Varpa Tour, 8 lag från 

Sverige som tävlar, Samtidigt är det då Idrottens dag med uppvisande av 

30 olika sporter och det drog i förra året runt 20 000 personer. 

Wisby BK:s seniorer ( Janne Larsson, Patrik Glimfalk, Jörgen Wiss)har 

fått inbjudan till mästarmötet Kräklingbo den 13 september.  



Wisby BK seniorer ( Janne Larsson & Patrik Glimfalk)  & Oldboys ( Tage  

Svanborg & Rolf Burgesäter) har även fått inbjudan till Klintevarpan där 

de 4 bästa lagen deltar från Gotland, ( Klinte marknad 27 september) 

Vågen mellan Wisby BK & Fårö IF var i år i Åhsbergska och WBK vann 

med klara siffror som 14-4, bra gjort WBK. 

Gösta Westergren berättade om att Anders Dyplin segrade i KM 

individuell kula metall, Fredian segrade i KM centimeter metall, Rolf har 

kommit 2:a 9 gånger i år, inte att förakta, ett bevis på att vi ständigt är med 

i resultatlistorna. Vi har även Evert Olsson som dessvärre kastar för Bäl IF 

har vunnit 2 SM guld och 1 silver. Janne Larsson tog silver på DM 

individuell kula i Eksta. 

Vidare berättar Gösta Westergren om Kerstin Simu, om hon stannar kvar 

så kanske det kan bli en ungdomssatsning inom klubben. 

Terrängvarpa kastas i Åhsbergska den 21 september klockan 09.00 

 

 

 

 

 

 
 

b) Pärk: Pärklagen sköter sig på Stångaspelen, med blandade framgångar, 

Ett fel i resultatlistorna fanns i Stångaspelen, fel pärkkarl vid fel lag. 

 
 

c) Golf: Golfen har KM den 2 oktober klockan 09.00 vid Kronholmen 

 

 

 

 

d) Bowling. Bowling träningarna börjar åter den 8 september klockan 11.30 

vid Uncle Joes Visby 

 

 

§ 9 Övriga frågor 

  

 Janne Larsson har varit i kontakt med Nordic Sport & Event ( GGN) 

angående extra inkomst till klubben. Conny Bolin säger följande ” Jag har 

ännu inget konkret men ni står på listan om något dyker upp” 

 Anders Mattsson har uppvaktat DBW på deras 200 årsdag med blommor.  

 Även Anders Mattsson har själv blivit uppvaktad med Svenska 

Varpaförbundets högsta utmärkelse i guld under invigningen i Rävhagen 

då Mulde VK arrangerade SM, Anders Mattsson blev inlurad för att prata 

lite om WBK på invigningen, men i själva verket skulle han få en 

utmärkelse. 

 Anders fick guldet av Svenska Varpaförbundets ordförande Lars 

Henriksen. 

 K-G Runander tycker att alla som spelar pärk skall ha enhetlig klädsel 

under sina tävlingar, K-G Runander påvisar även att en del av GG:s bidrag 

kunde ha gått till tröjor. Varpafolket får köpa sina tröjor och overaller, 

samma borde gälla pärken.  I första hand gäller det att se till att alla 

pärkarna betalar medlemsavgift, Anders Mattsson kollar detta med 

medlemsavgifterna. 

  



 K-G Runander vill ha ett dass i Åhsbergska hagen, istället för det 

anskrämliga båset vid sidan om klubbstugan.  Antingen att WBK eller att 

DBW bekostar detta. Fredian Lundberg vill ha en baja-maja. För 

kännedom så finns det toalett på stranden nedanför 100 meter söder om 

lilla parkeringen. 

 Anders Andersson Västerås VK har funderingar på att satsa på ett lag 

tillsammans med Patrik Glimfalk & Janne Larsson under 2015 och vill 

veta förutsättningar med SM bidrag och annat inför 2015, Styrelsen 

behandlar SM bidragen i kommande möten i antågande tid, och WBK 

brukar ju vara givmilda med detta. Om Anders Andersson kommer med i 

WBK så kan det även tillkomma några damer till klubben. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Nästa möte, Nästa styrelsemöte vid Restaurang Wisborg ( gamla 

Whitstjernan )  vid P18 onsdagen den 12 november klockan 18.00 sedan 

Gåsamiddag klockan 19.00 

   

 

 

 

§ 11 Avslutning, Arvo Keinonen tackade för ett bra möte och avslutade detta 

vid 16.45. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

  Janne Larsson  Anders Mattsson  

  Sekreterare ordförande 

    

    

 

 


