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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Tid/aika:   25.3.2018, klo 16.05–16.45  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Annika Blomqvist 
Carl-Johan Spring  
Thomas Wahlroos 
Peter Wirtanen  

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 16.05. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 16.05.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
3. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Konditionsserien är avslutad. ToBK45 blev andra och ToBK35 tredje.   
 Kuntosarja on päättynyt. ToBK45 sai hopeaa ja ToBK35 pronssia.  

 
 Hallserielagets säsong fortsätter ännu fram till april. 
 Hallisarjajoukkueen kausi jatkuu vielä huhtikuun puolelle. 

 
 Ett möte för hallserielagets samt ishockeylagens lagledare ordnas i början av maj. 
 Hallisarjajoukkueen ja jääkiekkojoukkueiden joukkueenjohtajille järjestetään kokous toukokuun alussa.  

 
4. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 M35-lagets matcher är slutspelade, MHL-laget har ännu en match kvar. 
 M35-joukkueen ottelut ovat loppuun pelatut, MHL-joukkueella on vielä yksi ottelu pelaamatta. 

 
 Ett möte för hallserielagets samt ishockeylagens lagledare ordnas i början av mag. 
 Hallisarjajoukkueen ja jääkiekkojoukkueiden joukkueenjohtajille järjestetään kokous toukokuun alussa.  

 
5. INNEBANDY/SALIBANDY 

 
 Tolkis Cup spelas lördagen 7.4.2018 med efterföljande säsongsavslutning för vuxna. Föreningen står för 

bastun, maten och lite att dricka. 
 Tolkis Cup pelataan lauantaina 7.4.2018, jonka jälkeen järjestetään aikuisten päättäjäiset. Seura maksaa 

saunan, ruuan ja vähän juotavaa.  
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6. BILJARD/BILJARDI 
 

 Följande deltävling spelas fredagen 30.3. 
Beslut: Jan-Erik Högström får skaffa biljardutrustning till klubbhuset för högst 100 euro. 

 Seuraava osakilpailu pelataan perjantaina 30.3. 
Päätös: Jan-Erik Högström saa hankkia biljardivarusteita klubitaloon korkeintaan 100 eurolla. 
 

7. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 1-121.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 1-121.   
 

8. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Understödsföreningen för Tolkis Folkets Hus har skickat medlemsavgiften för år 2018. 
Beslut: ToBK betalar medlemsavgiften. 

 Kannatusyhdistys Tolkis Folkets hus on lähettänyt jäsenmaksun vuodelle 2018. 
Päätös: ToBK maksaa jäsenmaksun. 
 

 Föreningen har skaffat 50 stycken halsdukar. 
Beslut: Försäljningspriset för halsduken är 15 euro/styck. 

 Seura on hankkinut 50 kpl kaulaliinaa.  
Päätös: Myyntihinta on 15 euroa/kpl.   

 
9. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i maj-juni. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu touko-kesäkuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
10. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 16.45. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.  

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


