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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Tid/aika:   12.8.2018, kl. 18.00–19.05  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Carl-Johan Spring  
Thomas Wahlroos 
Peter Wirtanen 
Annika Blomqvist 
Tomas Holmström suppleant/varajäsen 

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 18.00. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 18.00.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

 Konstaterades att mötet var beslutfört. 
 Todettiin, että kokous oli päätösvaltainen.  

 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

 111 personer har betalat medlemsavgiften i år. 
 111 henkilöä on maksanut jäsenmaksun tänä vuonna.  

 
4. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Fotbollsgruppernas verksamhet är i full gång. Säsongens sista byaturnering spelas i Tolkis lördagen 1 
september klockan 10-13. 

 Jalkapalloryhmien toiminta on täydessä käynnissä. Kauden viimeinen kyläturnaus pelataan Tolkkisissa 
lauantaina 1.syyskuuta kello 10–13. 

 
5. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Rinkbandylagens (hallserie + oldboys) gemensamma träningar i ishallen måndagar kl. 21.00–22.30 
fr.o.m. 13.8.2018. Hallserielaget spelar sina hemmamatcher samma tid och då är det inga träningar.  

 Kaukalopallojoukkueiden (hallisarja + oldboys) yhteiset harjoitukset 13.8.2018 alkaen jäähallissa maa-
nantaisin klo 21.00–22.30. Hallisarjajoukkue pelaa kotiottelunsa samaan aikaan ja silloin ei ole harjoi-
tuksia. 
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6. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Ishockeyträningar (MHL + M35) onsdagar klockan 20.45–22.15 i ungdomsishallen fr.o.m. 5.9.2018. M35 
spelar sina hemmamatcher samma tid och då är det inte träningar. 

 Jääkiekkoharjoitukset (MHL + M35) 5.9.2018 lähtien keskiviikkoisin klo 20.45–22.15 nuorisojäähallissa. 
M35 pelaa kotiottelunsa samaan aikaan ja silloin ei ole harjoituksia. 

 
7. KROCKET/KROKETTI 

 
 Tolkisserien och FM-serien pågår.  
 Tolkkisten sarja ja SM-sarja ovat käynnissä.  

 
8. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 196-284.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 196–284.   
 

9. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Föreningens höstdans ordnas lördagen 3.11.2018. ToBK2004 och styrelsen delar på arrangörsuppgif-
terna. 

 Seuran syystanssit järjestetään lauantaina 3.11.2018. ToBK2004 ja johtokunta jakavat järjestelytehtävät. 
 
10. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i oktober. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu lokakuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
11. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.05. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.  

 
 
 
 
________________________  __________________________ 
Tony Lökfors   Johnny Holmström 
mötets ordförande/   mötets sekreterare/ 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 


