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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   4.10.2016, klo 18.40–19.25 
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Thomas Wahlroos 
Peter Wirtanen 
Carl-Johan Spring 
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 18.40. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 18.40.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

 159 personer har betalat medlemsavgiften år 2016. 
 159 henkilöä on maksanut jäsenmaksun vuonna 2016. 

 
 Carl-Johan Springille myönnettiin numeroitu pöytäviiri sekä Hannu Puraselle ja Kim Stenbergille nume-

roimaton pöytäviiri jääkiekkoturnauksen yhteydessä 13.8. 
 Carl-Johan Spring tilldelades ett numrerat bordsstandar samt Hannu Puranen och Kim Stenberg varsitt 

onumrerat bordsstandar i samband med ishockeyturneringen 13.8. 
 

4. KAUKALOPALLO/RINKBANDY 
 

 Hallisarjajoukkueen kausi on alkanut. Joukkueen kausimaksu on 200 euroa/pelaaja.  
 Hallserielagets säsong har startar. Lagets säsongsavgift är 200 euro/spelare. 

 
 Kaupungin kuntosarjan viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.11. 
 Sista anmälningsdag i stadens konditionsserie är 4.11. 
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5. JÄÄKIEKKO/ISHOCKEY 
 

 Seuran 60-vuotisturnaus onnistui hyvin. Jäällä nähtiin yhteensä 12 joukkuetta ja 128 pelaajaa. 
 Föreningens 60-årsturnering lyckades bra. På isen sågs totalt 12 lag och 128 spelare. 

 
 Seura osallistuu yhdellä joukkueella MHL-sarjaan ja yhdellä joukkueella senioreiden aluesarjaan (M35). 

Sarjapelaajien kausimaksu on 130 euroa/pelaaja ja harjoituksissa käyville 50 euroa/pelaaja. 
 Föreningen deltar med ett lag i MHL och med ett lag i distriktsserien för seniorer (M35). Säsongsavgiften 

för seriespelare är 130 euro/spelare och 50 euro/spelare för dem som enbart deltar i träningar. 
 

6. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Seura osallistuu kahdella joukkueella aluesarjaan (2007, 2008) ja yhdellä joukkueella kaupungin puulaa-
kisarjaan (naiset). Lisäksi kasassa on neljä harjoitusryhmää (2002, 2007 tytöt, 2009, miehet). 

 Föreningen deltar med två låg i distriktsserien (2007, 2008) samt med ett lag i stadens bolagsserie (da-
mer). Dessutom finns det fyra träningsgrupper (2002, 2007 flickor, 2009, herrar). 
 

7. JALKAPALLO/FOTBOLL 
 

 Senioreiden ja junioreiden kausi on päättynyt. ToBK2004 jatkaa toimintansa vielä tämän vuoden puo-
lella, muut ryhmät keväällä 2017. 

 Seniorernas och juniorernas säsong har avslutats. ToBK2004 fortsätter sin verksamhet ännu i år, de öv-
riga grupperna på våren 2017. 

 
8. KROKETTI/KROCKET 
 

 Krokettikausi on päättynyt. Johan Park-Björklund voitti Tolkkisten sarjan, Lasse Boman SM-sarjan ja 
ToBK joukkuekroketin SM-kullan. 

 Krocketsäsongen är avslutade. Johan Park-Björklund vann Tolkisserien, Lasse Boman FM-serien och 
ToBK FM-guld i lagkrocket. 

 
9. BILJARDI/BILJARD 
 

 Uusi biljardipöytä on asennettu. Kausi alkaa Holen biljarditurnauksella 8.10, jossa keskustellaan myös 
tulevan kauden pelijärjestelmästä. 

 Det nya biljardbordet är nu installerat. Säsongen börjar med Holes biljardturnering 8.10, då man också 
diskuterar om hur den kommande säsongen ska spelar. 

 
10. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 279-408.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 279–408.   
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11. MUUT ASIAT/ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

 Syystanssijärjestelyt hoidetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kaikki hallituksen jäsenet myyvät lip-
puja ja hankkivat arpaisvoittoja. Tanssit järjestetään lauantaina 5.11. 

 Höstdansarrangemangen sköts på samma sätt som tidigare. Alla styrelsemedlemmar säljer biljetter och 
skaffar lotterivinster. Dansen arrangeras lördagen 5.11. 
 

 Seuran puhelinliittymää käytetään joukkueiden sisäisessä viestinnässä. Liittymän käyttö on kuitenkin 
vähentynyt merkittävästi, koska lähes kaikki joukkueet käyttävät muita viestintävälineitä. 
Päätös: Johnny Holmström voi irtisanoa liittymän. 

 Föreningens telefonabonnemang används för lagens interna kommunikation. Användningen av abon-
nemanget har ändå minskat avsevärt då lagen övergått till andra lösningar. 
Beslut: Johnny Holmström kan säga upp abonnemanget. 
 

12. SEURAAVA KOKOUS/FÖLJANDE MÖTE 
 

 Hallitus kokoontuu tiistaina 15.marraskuuta kello 18 klubitilassa. 
 Styrelsen sammankommer tisdagen 15 november klockan 18 i klubblokalen. 

 
13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.25. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.  

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


