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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS

Tid/aika:

6.8.2019, kl. 19.05-20.30

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Carl-Johan Spring
Thomas Wahlroos
Peter Wirtanen
Annika Blomqvist
Rikard Lindström
Tomas Holmström
Johnny Holmström

mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja

suppleant/varajäsen
suppleant/varajäsen
mötets sekreterare/kokouksen sihteeri

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS
▪
▪

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19.05.
Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 19.05.

2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS
▪
▪

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT
▪
▪

74 personer har betalat medlemsavgiften så här långt i år.
74 henkilöä on maksanut jäsenmaksun tähän mennessä tänä vuonna.

▪
▪

En bankkortsbetalningsterminal har skaffats.
Pankkikortin maksupääte on hankittu.

▪

Johnny Holmström deltog i ett MyClub -evenemang i Helsingfors 4.7. (https://www.myclub.fi/).
Styrelsen fattar beslut om eventuell anskaffning av systemet senare.
Johnny Holmström osallistui MyClub-tapahtumaan Helsingissä 4.7. (https://www.myclub.fi/). Hallitus
päättää mahdollisesta hankinnasta myöhemmin.

▪

1

Tolkis Bollklubb rf

Protokoll 5/2019
Pöytäkirja 5/2019

4. INNEBANDY/SALIBANDY
▪

▪

Inkommande säsong kommer föreningen att ha två seniorlag i bolagsserien (damer och herrar) samt
åtminstone ett lag i distriktsserien (2008). Utöver dessa har föreningen åtminstone tre juniorgrupper
(2010, 2011-2012 flickor och 2012-2013).
Tulevana kautena seuralla on kaksi seniorijoukkuetta puulaakisarjassa (naiset ja miehet) sekä vähintään
yksi joukkue aluesarjassa (2008). Tämän lisäksi seuralla on ainakin kolme junioriryhmää (2010, 20112012 tytöt ja 2012-2013).

5. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪

▪

Ett lag är anmält till Helsingin Kaukalopallos hallserie, matchprogrammet blir klart nästa vecka. För
tillfället har föreningen ingen träningstur i ishallen, men läget borde normaliserar efter att
ishallsrenoveringen är klar i oktober.
Yksi joukkue on ilmoitettu Helsingin Kaukalopallon hallisarjaan, otteluohjelma valmistuu ensi viikolla.
Tällä hetkellä seuralla ei ole harjoitusvuoroa jäähallissa, mutta tilanteen pitäisi normalisoitua lokakuussa
kun jäähallin korjaus on suoritettu.

6. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪ Ett lag är anmält till Mäntsälä Hockey Liiga. Nästa vecka klarnar det om föreningen kan fortsätta i M35serien. För tillfället har föreningen ingen träningstur i ishallen, men läget borde normaliserar efter att
ishallsrenoveringen är klar i oktober.
▪ Yksi joukkue on ilmoitettu Mäntsälä Hockey Liigaan. Ensi viikolla selviää jos seura voi jatkaa M35-sarjassa. Tällä hetkellä seuralla ei ole harjoitusvuoroa jäähallissa, mutta tilanteen pitäisi normalisoitua lokakuussa kun jäähallin korjaus on suoritettu.

7. KROCKET/KROKETTI
▪ Tolkisserien pågår. FM-slutturneringen spelas i Borgå 17-18 augusti.
▪ Tolkkisten sarja on käynnissä. FM-lopputurnaus pelataan Porvoossa 17.-18.elokuuta.

8. BILJARD/BILJARDI
▪ Säsongen 2019-2020 startar i september.
▪ Kausi 2019-2020 käynnistyy syyskuussa.

9. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪ Seriesäsongen pågår för fyra lag. Korttelifutis spelas 24.8. med ToBK som arrangör.
▪ Sarjakausi jatkuu neljän joukkueen voimin. Korttelifutis pelataan 24.8., ToBK toimii järjestäjänä.

10. EKONOMI/TALOUS
▪
▪

Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt.
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 151-213.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 151-213.
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11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪
▪

▪

▪

Borgå stad har skickat en inbjudan till ett diskussionstillfälle kring stadens idrottsprogram. Ingen av
styrelsemedlemmarna har möjlighet att delta.
Porvoon kaupunki on lähettänyt kutsun keskustelutilaisuuteen kaupungin liikuntaohjelmasta. Kukaan
hallituksen jäsenistä ei ole mahdollisuus osallistua tilaisuuteen.

Föreningens maskeraddans ordnas lördagen 2 november. Totalt inkom 14 förslag till maskeradtema och
av dem valde styrelsen ut tre som går till slutlig omröstning på webbsidan (Vilda västern, Förbudstiden
1920-talet och TV-reklamer). Efter att röstningstiden tagit slut (25.8.) börjar biljettförsäljningen (á 35 €).
Johnny Holmström bokar orkestern.
Seuran naamiaistanssit järjestetään lauantaina 2.marraskuuta. Hallitus sai yhteensä 14 ehdotusta naamiaisteemasta ja niistä hallitus valitsi kolme jatkoäänestykseen (Villi länsi, Kieltolakiaika 1920-luku ja TVmainokset). Lipunmyynti alkaa (á 35 €) äänestysajan päätyttyä (25.8.). Johnny Holmström varaa orkesterin.

12. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

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

13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
▪
▪

Mötets ordförande avslutade mötet klockan 20.30.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/
kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/
kokouksen sihteeri
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