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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   8.8.2021, klo 19.15-20.10 
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis 
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen 
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 
  Carl-Johan Spring 
  Rikard Lindström 

Thomas Wahlroos 
Joni Wirtanen 

  Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
 
 
1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

▪ Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19.15. 
▪ Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 19.15.  

 
 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

▪ 92 medlemmar har betalat sin medlemsavgift detta kalenderår. 
▪ 92 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa tänä vuonna.  

 
▪ Föreningen hedrade minnet av Robert Nyqvist med en minnesadress.  
▪ Seura kunnioitti Robert Nyqvistin muistoa adressilla.  

 
▪ ToBK deltog i arrangemangen kring ett hobbyläger i Tolkis första veckan i augusti. 14 deltagande flickor 

fick pröva på olika grenar och fritidsintressen. 
▪ ToBK osallistui harrastusleirin järjestelyihin Tolkkisissa elokuun ensimmäisellä viikolla. 14 osallistuvaa 

tyttöä sai kokeilla eri lajeja ja vapaa-ajan harrastuksia. 
 

 
4. CORONAVIRUSEPIDEMI/KORONAVIRUSEPIDEMIA 
 

▪ För tillfället finns inga restriktioner som skulle omöjliggöra träningar och matcher. Styrelsen följer med 
läget och informerar lagen om situationen förändras.  

▪ Tällä hetkellä ei ole voimassa rajoituksia, jotka kieltäisi harjoituksia tai otteluja. Hallitus seuraa tilannetta 
ja informoi joukkueita jos tilanne muuttuu. 
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5. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

▪ Träningarna och matcherna är igång i alla åldersklasser. 
▪ Harjoitukset ja sarjat ovat käynnissä kaikissa ikäluokissa. 

 
▪ Tillsammans med tidningen Uusimaa ansvarar ToBK för arrangemangen av Korttelifutis i Tolkis 11 

september. 
▪ Yhdessä Uusimaa-lehden kanssa ToBK vastaa Korttelifutis-järjestelyistä Tolkkisissa 11.syyskuuta.  

 
 

6. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

▪ Måndagsträningarna kl. 21.00-22.30 har startat och är öppen för ToBK:s alla rinkbandyspelare. 
▪ Maanantaiharjoitukset klo 21.00-22.30 ovat käynnistyneet ja ovat avoinna ToBK:n kaikille kaukalopal-

loilijoille. 
 

▪ Anmälningstiden för stadens oldboysserie tar slut 1.10.2021 
▪ Kaupungin ikämiessarjan ilmoittautumisaika päättyy 1.10.2021. 

 
 

7. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

▪ Ett lag anmäls till Stadiliiga. 
▪ Yksi joukkue ilmoitetaan Stadiliigaan. 

 
▪ Ishockeyträningarna startar i september onsdagar kl. 21.45-23.15. 
▪ Jääkiekkoharjoitukset alkavat syyskuussa keskiviikkoisin klo 21.45-23.15. 

 
▪ Jubileumsturneringen arrangeras 25 september. Johnny Holmström informerar lagledargruppen. 
▪ Juhlaturnaus järjestetään 25.syyskuuta. Johnny Holmström informoi joukkueenjohtajaryhmää. 

 
 

8. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

▪ ToBK:s 2008-lag har slagits samman med PSS och fortsätter som PSS. 
▪ ToBK:n 2008-joukkue on yhdistynyt PSS:n kanssa ja jatkaa PSS:n alaisuudessa.  

 
▪ Fyra juniorgrupper har bokat träningsturer med start i september. 
▪ Neljä junioriryhmää on varannut harjoitusvuoroja, jotka alkavat syyskuussa. 

 
▪ Anmälningstiden för stadens innebandyserie tar slut 3.9.2021. 
▪ Kaupungin salibandysarjan ilmoittautumisaika päättyy 3.9.2021. 

 
 

9. KROCKET/KROKETTI 
 

▪ Tolkisserien fortsätter. 
▪ Tolkkisten sarja jatkuu. 

 
▪ FM-veckoslutet ordnas 11.-12.9 i Helsingfors. 
▪ SM-viikonloppu järjestetään Helsingissä 11.-12.9. 
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▪ Lillis Wahlroos och Lasse Boman deltar i Baltic Open Riga i början av september. 
▪ Lillis Wahlroos ja Lasse Boman osallistuvat Baltic Open Riga -turnaukseen syyskuun alussa.  

 
 

10. BILJARD/BILJARDI 
 

▪ En jubileumsturnering ordnas 9 oktober. Stig-Göran Lindström & co ansvarar för arrangemangen.  
▪ Juhlaturnaus järjestetään 9.lokakuuta. Stig-Göran Lindström & co vastaa järjestelyistä. 

 
 
11. EKONOMI/TALOUS 
 

▪ Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 47-165.  

▪ Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 47-165. 
 

▪ Deltagaravgifter kan nu betalas även med Eazybreak (https://eazybreak.fi/) 
▪ Osallistumismaksut voi nyt maksaa myös Eazybreakilla (https://eazybreak.fi/) 

 
▪ Föreningen har fått ett bidrag ur Fredrik Nymans minnesfond. 
▪ Seura on saanut avustuksen Fredrik Nymanin muistorahastosta.  

 
 
12. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 

 
▪ Beslut om att arrangera föreningens höstdans fattas vid följande styrelsemöte (19.9.) 
▪ Päätös syystansseista tehdään hallituksen seuraavassa kokouksessa (19.9.) 

 
  

13. FÖLJANDE MÖTE/ SEURAAVA KOKOUS  
 

▪ Följande styrelsemöte hålls söndag 19.9. kl. 19.15. 
▪ Seuraava hallituksen kokous sunnuntaina 19.9. klo 19.15. 

 
 
14. MÖTETS AVSLUTANDE/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

▪ Ordförande avslutade mötet klockan 20.10.  
▪ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Tony Lökfors   Johnny Holmström 
mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 

https://eazybreak.fi/
https://eazybreak.fi/

