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

5.11.2020, kl. 19.15-20.00

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Thomas Wahlroos
Annika Blomqvist
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 19.15.
Kokouksen 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
▪
▪

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

▪
▪

Tolkis gick till final i tävlingen ”Årets Nyländska by 2020”. Vinnaren utlyses i november.
Tolkkinen selviytyi finaaliin ”Vuoden Uusmaalainen kylä 2020”-kilpailussa. Voittaja julkistetaan marraskuussa.

4. CORONAVIRUSEPIDEMIN/KORONVIRUSEPIDEMIA
▪

▪

Styrelsen konstaterar att grenförbunden och staden uppdaterat coronaanvisningarna under höstens
lopp. Styrelsen förutsätter att alla lag uppmärksammar och följer specialregler och anvisningar
angående coronavirusepidemin.
Johtokunta toteaa, että lajiliitot ja kaupunki on päivittänyt koronaohjeita syksyn aikana. Johtokunta
edellyttää, että kaikki joukkueet huomiovat ja noudattavat erityissääntöjä ja ohjeita
koronavirusepidemiaan liittyen.

5. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪
▪

Fotbollssäsongen har avslutats. Verksamheten fortsätter på våren.
Jalkapallokausi on päättynyt. Toiminta jatkuu keväällä.
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6. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪
▪

Hallserien är igång. Två lag har anmälts till stadens oldboysserie.
Hallisarja on käynnissä. Kaksi joukkuetta on ilmoitettu kaupungin ikämiessarjaan.

7. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪
▪

Stadiliiga-laget har beställt nya spelskjortor. Inget beslut om MHL-matchprogrammet har fattats.
Stadiliiga-joukkue on tilannut uudet pelipaidat. MHL:n otteluohjelmasta ei ole tehty päätöksiä.

8. INNEBANDY/SALIBANDY
▪
▪

Juniorsäsongen pågår. Borgås bolagsserie startar först i januari.
Juniorikausi on käynnissä. Porvoon puulaakisarja käynnistyy vasta tammiskuussa.

9. KROCKET/KROKETTI
▪
▪

Kausi päättynyt.
Säsongen avslutad.

10. BILJARD/BILJARDI
▪
▪

Tolkisserien pågår.
Tolkkisten sarja on käynnissä.

▪

Biljardspelarna har framfört en önskan om att skaffa ett nytt biljardbord. Styrelsen beslutade att
biljardgänget kan begära en offert och komma med förslag vad som ska göras med det gamla bordet.
Styrelsen återkommer till ärendet när en offert finns att tillgå.
Biljardinpelaajat ovat esittäneet toivomuksen hankkia uuden biljardipöydän. Johtokunta päätti, että
biljardiporukka voi pyytää tarjouksen ja ehdottaa mitä vanhalle pöydälle voisi tehdä. Johtokunta palaa
asiaan kun tarjous on saatavilla.

▪

11. EKONOMI/TALOUS
▪
▪

Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt.
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 279-341.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 279-341.

12. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪
▪

Inga övriga ärenden.
Ei muita asioita.

13. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

Styrelsen sammankommer 15 januari.
Johtokunta kokoontuu 15.tammikuuta.
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14. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
▪
▪

Mötets ordförande avslutade mötet klockan 20.00.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/
kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/
kokouksen sihteeri
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