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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS
Tid/aika:

7.5.2020, kl. 19.00-19.45

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Thomas Wahlroos
Carl-Johan Spring
Tomas Holmström
Johnny Holmström

mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja

suppleant/varajäsen
mötets sekreterare/kokouksen sihteeri

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS
▪
▪

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19.00.
Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 19.00.

2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS
▪
▪

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT
▪
▪

48 personer har betalat medlemsavgiften i år.
48 henkilöä on maksanut jäsenmaksun tänä vuonna. ´

▪
▪

En minnesadress har skickats till Ari Peltolas anhöriga.
Ari Peltolan omaisille on lähetetty muistoadressi.

4. CORONAVIRUSEPIDEMIN/KORONVIRUSEPIDEMIA
▪

Myndigheterna och grenförbunden har fattat beslut om att ändra restriktionerna som berör
coronavirusepidemin.
Beslut: Styrelsen beslutade att föreningens lag och grupper kan återuppta sin ordinarie verksamhet
fr.o.m. torsdagen 14 maj, med beaktande av de restriktioner som fortfarande är ikraft. Samtidigt
publiceras nedanstående anvisningar på föreningens webbplats och åt alla lagledare.
”Tolkis Bollklubbs styrelse har vid sitt möte 7 maj 2020 beslutat att föreningens lag och grupper kan återuppta sin ordinarie
verksamhet fr.o.m. torsdagen 14 maj, dock så att ikraftvarande myndighetsrestriktionerna efterföljs.
Enligt beslut av landets regering öppnas uteidrottsanläggningarna 14 maj. Enligt Borgå stads reserveringskalender startar
föreningens turer på fotbollsplanerna den 1 juni. Beslut om öppnande av stadens inneidrottsanläggningar fattas senare.
Lagledarna meddelar sina lag när träningarna börjar. Lagledarna ser till att träningar och andra samlingar sker enligt rådande
begränsningar av sammankomster. Under perioden 14-31 maj får högst 10 personer samlas till träning och fr.o.m. 1 juni högst
50 personer.
Vid oklara fall ska lagledarna och föreningens medlemmar vara i kontakt med Tony Lökfors (040 544 3037) eller Johnny
Holmström (040 4899 811).”
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Tolkis Bollklubbs styrelse hoppas att föreningens ordinarie verksamhet återupplivas och normaliseras så fort som möjligt och
önskar alla medlemmar välkomna tillbaka!”

▪

Viranomaiset ja lajiliitot ovat päättäneet muuttaa koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia.
Päätös: Hallitus päätti, että seuran joukkueet ja ryhmät voivat jatkaa varsinaista liikuntatoimintaa torstaista 14.toukokuuta alkaen. Toiminnassa huomioidaan edelleen voimassaolevat rajoitukset. Samalla
alla olevat ohjeet julkaistaan seuran nettisivulla ja kaikille joukkueenjohtajille.
”Tolkis Bollklubbin hallitus on kokouksessaan 7.toukokuuta 2020 päättänyt, että seuran joukkueet ja ryhmät voivat jatkaa varsinaista liikuntatoimintaa torstaista 14.toukokuuta alkaen. Toiminnassa huomioidaan edelleen voimassaolevat viranomaisrajoitukset.
Maan hallituksen päätöksen mukaisesti ulkoliikuntapaikat avataan 14.toukokuuta. Porvoon kaupungin varauskalenterin mukaan seuran vuorot jalkapallokentillä käynnistyvät 1.kesäkuuta. Päätös sisäliikuntatilojen avaamisesta tehdään myöhemmin.
Joukkueenjohtajat ilmoittavat joukkueelleen milloin harjoitukset alkavat. Joukkueenjohtajat varmistavat, että harjoituksissa ja
muissa kokoontumisissa noudatetaan voimassaolevia rajoituksia. Harjoituksiin saa osallistua korkeintaan 10 henkilöä ajanjaksolla 14.-31.toukokuuta ja korkeintaan 50 henkilöä 1.6.2020 alkaen.”
Epäselvissä tapauksissa joukkueenjohtajien ja seuran jäsenten tulee olla yhteydessä Tony Lökforsiin (040 544 3037) tai Johnny
Holmströmiin (040 4899 811).
Tolkis Bollklubbin hallitus toivoo, että seuran varsinainen toiminta käynnistyy ja normalisoituu mahdollisimman pian ja toivoo
kaikki jäsenet tervetuloa takaisin!”

5. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪
▪

Coronaepidemin avbröt B-juniorernas futsalserie. Serien spelas inte till slut.
Koronaepidemia keskeytti B-junioreiden futsalsarjan. Sarjaa ei pelata loppuun.

▪
▪

Lagens verksamhet kan börja enligt ovanstående anvisningar.
Joukkueiden toiminta voi alkaa yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

▪

Föreningen har anmält två lag till distriktsserien (B-juniorer och 2008). Enligt Bollförbundets
meddelande börjar serierna i början av juni.
Seura on ilmoittanut kaksi joukkuetta piirisarjaan (B-juniorit ja 2008). Palloliiton ilmoituksen mukaan
sarjat alkavat kesäkuun alussa.

▪

▪
▪

▪
▪

Örebro Cupen spelas inte enligt planerna i juni och 2008-laget har inhiberat sina bokningar. De pengar
som samlats in för turneringen används senare enligt lagets egna beslut.
Örebro Cupia ei pelata suunnitelmien mukaisesti kesäkuussa ja 2008-joukkue on peruuttanut varauksensa. Turnaukseen kerätyt rahat käytetään myöhemmin joukkueen omien päätösten mukaisesti.
Ingen information om bolagsserien eller Korttelifutis har skickats ut.
Puulaakisarjasta ja Korttelifutiksesta ei ole lähetetty minkäänlaista tietoa.

6. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪
▪

Coronaepidemin avbröt både II-divisionen och stadens oldboysserie och de spelas inte till slut.
Koronaepidemia keskeytti sekä II-divisioonan että kaupungin ikämiessarjan ja niitä ei pelata loppuun.

▪
▪

Medlems- och anmälningsavgiften till Helsingin Kaukalopallo för säsongen 2020-2021 kan betalas.
Helsingin Kaukalopallon jäsen- ja ilmoittautumismaksu kaudelle 2020-2021 voidaan maksaa.
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Ansökan om isturer i ishallen och ungdomsishallen under säsongen 2020-2021 har inlämnats.
Hakemus jäävuoroista jäähallissa ja nuorisojäähallissa kaudella 2020-2021 on lähetetty.

7. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪
▪

Coronaepidemin avbröt både MHL och oldboysserien och de spelas inte till slut.
Koronaepidemia keskeytti sekä MHL:n että seniorisarjan ja niitä ei pelata loppuun.

▪
▪

Ansökan om isturer i ishallen och ungdomsishallen under säsongen 2020-2021 har inlämnats.
Hakemus jäävuoroista jäähallissa ja nuorisojäähallissa kaudella 2020-2021 on lähetetty.

8. INNEBANDY/SALIBANDY
▪
▪

Coronaepidemin avbröt innebandyförbundets serier (2008, 2010, 2012) och de spelas inte till slut.
Koronaepidemia keskeytti salibandyliiton sarjat (2008, 2010, 2012) ja niitä ei pelata loppuun.

▪
▪

Stadens innebandyserier (damer, herrar) och Tolkis Cup kunde genomföras planenligt.
Kaupungin salibandysarjat (naiset, miehet) ja Tolkis Cup voitiin pelata suunnitelmallisesti.

▪

Ansökan om träningsturer i Tolkis allaktivitetshus, Pääskytien koulu och Albert Edelfeltin koulu under
säsongen 2020-2021 har inlämnats.
Hakemus harjoitusvuoroista Tolkkisten monitoimitalossa, Pääskytien koulussa ja Albert Edelfeltin koulussa kaudella 2020-2021 on lähetetty.

▪

9. KROCKET/KROKETTI
▪
▪

Tolkisserien startar i maj.
Tolkkisten sarja käynnistyy toukokuussa.

10. EKONOMI/TALOUS
▪
▪

Coronavirusepidemin har inte haft någon större inverkan på föreningens ekonomi.
Koronavirusepidemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta seuran talouteen.

▪

Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt.
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 102-133.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 102-133.

▪

11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪
▪

Föreningens höstdans ordnas 31.10.2020. Styrelsen återkommer till arrangemangen vid nästa möte.
Seuran syystanssit järjestetään 31.10.2020. Hallitus palaa järjestelyihin seuraavassa kokouksessa.

12. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

Styrelsen sammankommer i augusti, Johnny Holmström meddelar datumet senare.
Johtokunta kokoontuu elokuussa, Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.

13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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▪
▪

Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.45.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/
kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/
kokouksen sihteeri
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