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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   14.6.2016, klo 18.45–20.00  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Thomas Wahlroos 
Peter Wirtanen 
Carl-Johan Spring 
Tomas Holmström suppleant/varajäsen 

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 18.45. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 18.45.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

 67 personer har betalat medlemsavgiften år 2016. 
 67 henkilöä on maksanut jäsenmaksun vuonna 2016. 

 
4. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Föreningen har blivit beviljad 6 turer i Inveon och 6 turer i Tolkis allaktivitetshus. Johnny Holmström 
kontaktar lagledarna och delar ut turerna. 

 Seuralle on myönnetty 6 vuoroa Inveoniin ja 6 vuoroa Tolkkisten monitoimitaloon. Johnny Holmström 
on yhteydessä joukkueenjohtajiin ja jakaa vuorot.  
 

5. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Säsongen pågår.  
 Kausi käynnissä.  

 
6. KROCKET/KROKETTI 
 

 Säsongen pågår.  
 Kausi käynnissä.  
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7. BILJARD/BILJARDI 
 

 Tolkisserien är avslutad, Teddy Wahlroos vann mästerskapet.  
 Tolkkisten sarja on päättynyt, Teddy Wahlroos voitti mestaruuden. 

 
 Styrelsen fattade beslut om att skaffa ett nytt biljardbord enligt offerten från Biljardihuolto. 
 Hallitus päätti hankkia uuden biljardipöydän Biljardihuollon tarjouksen perusteella.  

  
 Thomas Wahlroos utreder i vilket rum det nya bordet kan placeras. När det nya bordet installerats ord-

nas en sommarturnering.  
 Thomas Wahlroos selvittää mihin huoneeseen pöytä voidaan sijoittaa. Järjestetään kesäturnaus kun 

uusi pöytä on asennettu. 
 
8. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 138-197.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 138–197.   
 

 Johnny Holmström har varit i kontakt med Edenred. Efter årsskiftet är det möjligt att betala deltagarav-
gifter elektroniskt på internet med Ticket Duo – kortet. 
Beslut: Föreningen skaffar inte en chipläsare, utan väntar på webbetalningsmöjligheten. 

 Johnny Holmström on ollut yhteydessä Edenrediin. Vuodenvaihteen jälkeen on mahdollista maksaa 
osallistumismaksuja sähköisesti netin välityksellä Ticket Duo – kortilla.   
Päätös: Seura ei hanki lukulaitetta vaan odotetaan nettimaksumahdollisuutta. 
 

9. ISHOCKEYTURNERING 13.8./JÄÄKIEKKOTURNAUS 13.8. 
 

 Hela 12 lag deltar i turneringen, matchprogrammet fastställdes efter lagledarmötet i maj. Styrelsen dis-
kuterade om arrangemangsdetaljerna och återkommer till ärendet vid följande möte.   

 Peräti 12 joukkuetta osallistuu turnaukseen, otteluohjelma vahvistettiin joukkueenjohtajakokouksen jäl-
keen toukokuussa. Hallitus keskusteli järjestelyn yksityiskohdista ja palaa asiaan seuraavassa kokouk-
sessa.  
 

10. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Föreningen behöver fler ordningsmän till midsommardansen. Thomas Wahlroos och Tomas Holmström 
utreder ärendet. 

 Seura tarvitsee lisää järjestyksenvalvojia Tanssisaaren juhannustansseihin. Thomas Wahlroos ja Tomas 
Holmström selvittää asiaa.  

 
11. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer söndagen 7.8.2016 klockan 15.30. 
 Hallitus kokoontuu sunnuntaina 7.8.2016 kello 15.30. 

 
 
 
 



 
Tolkis Bollklubb rf 

Protokoll 5/2016 
Pöytäkirja 5/2016 

 

 

 3 

12. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

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

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


