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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – HALLITUKSEN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   6.12.2021, kl. 15.10-15.55 
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis 
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen 
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Joni Wirtanen 
Thomas Wahlroos 
Anne-Marie Holmström 

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

▪ Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 15.10. 
▪ Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 15.10.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

▪ 175 medlemmar har betalat sin medlemsavgift detta kalenderår. Carl-Johan Spring och Mathias 
Lindroos har betalat avgiften för ständigt medlemskap.  

▪ 175 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa tänä vuonna. Carl-Johan Spring ja Mathias Lindroos on maksa-
nut ainaisjäsenmaksun.   

 
4. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

▪ Säsongen 2021 är avslutad.  
▪ Kausi 2021 on päättynyt.  

 
▪ Majoriteten av spelarna i föreningens B-juniorlag 2021 kommer att vara för gamla för den serien 

inkommande år. Efter en förfrågan bland spelarna – och efter diskussioner med andra intresserade 
spelare – står det klart att det finns ett intresse för att grunda ett nytt lag i division 6 för herrar.  
Beslut: Johnny Holmström anmäler ett lag till division 6 och inleder planeringen av verksamheten 
tillsammans med spelarna. 

▪ Enemmistö vuoden 2021 B-juniorijoukkueen pelaajista eivät ikänsä puolesta voi pelata samassa sarjassa 
ensi vuonna. Pelaajakyselyn jälkeen – sekä keskusteluissa muiden kiinnostuneiden kanssa – on selvää, 
että löytyy kiinnostusta perustaa uusi joukkue miesten 6-divisioonaan.  
Päätös: Johnny Holmström ilmoittaa joukkueen 6-divisioonaan ja aloittaa toiminnan suunnittelun yh-
dessä pelaajien kanssa.  
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5. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

▪ Hallserielagets säsong pågår i division II.  
▪ Hallisarjajoukkueen kausi on käynnissä II-divisioonassa. 

 
▪ Ett lag har anmälts till Borgå stads oldboysserie. 
▪ Yksi joukkue on ilmoitettu Porvoon kaupungin ikämiessarjaan. 

 
▪ Tolkis Winter Classic ordnas i februari, om is- och coronaläget gör det möjligt. Datumet meddelas senare. 
▪ Tolkis Winter Classic järjestetään helmikuussa, jos jää- ja koronatilanne antaa myöden. Päivämäärä il-

moitetaan myöhemmin.  
 
6. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

▪ Säsongen i Stadiliiga pågår. 
▪ Kausi Stadiliigassa on käynnissä. 

 
▪ Jubileumsturneringen i september lockade hela 129 spelare! 
▪ Syyskuun juhlaturnaukseen osallistui peräti 129 pelaajaa! 

 
7. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

▪ Staden har meddelat att bolagsserien är på paus i december p.g.a. coronaläget. 
▪ Kaupunki on ilmoittanut, että puulaakisarjat ovat tauolla joulukuussa koronatilanteen johdosta.  

 
▪ Juniorserierna pågår som normalt. 
▪ Juniorisarjat jatkuvat normaalisti. 

 
▪ Tolkis Cup arrangeras i mars-april. 
▪ Tolkis Cup järjestetään maalis-huhtikuussa. 

 
8. KROCKET/KROKETTI 
 

▪ Säsongen 2021 avslutad. 
▪ Kausi 2021 päättynyt. 

 
9. BILJARD/BILJARDI 
 

▪ Tolkisserien pågår. 
▪ Tolkkisten sarja käynnissä.  

 
▪ Calle Grönqvist vann jubileumsturneringen i oktober. 24 spelare deltog. Stigge och Tommy Lindström 

skötte arrangemangen. 
▪ Calle Grönqvist voitti juhlaturnauksen lokakuussa. 24 pelajaa osallistui. Stigge ja Tommy Lindström vas-

tasivat järjestelyistä.  
 

▪ Lillis Wahlroos arrangerar en turnering 22 januari. 
▪ Lillis Wahlroos järjestää turnauksen 22.tammikuuta.  
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10. EKONOMI/TALOUS 
 

▪ Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 238-340.  

▪ Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 238-340.  

 
11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 

 
▪ Efter nyår fastställer styrelsen nytt datum för dansen. 
▪ Uuden vuoden jälkeen hallitus vahvistaa uuden päivämäärän tansseille.  

 
12. FÖLJANDE MÖTE/ SEURAAVA KOKOUS  
 

▪ Följande styrelsemöte hålls 21 januari 2022. 
▪ Hallituksen seuraava kokous pidetään 21.tammikuuta 2022. 

 
13. MÖTETS AVSLUTANDE/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

▪ Ordförande avslutade mötet klockan 15.55.  
▪ Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Tony Lökfors   Johnny Holmström 
mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
 
 
 


