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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   10.3.2016, klo 18.45–19.20  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Thomas Wahlroos 
Tomas Holmström  

 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. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

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

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

 
 Rinkbandylagens och ishockeylagets gemensamma avslutning firas onsdagen 4.5.2016. Johnny 

Holmström sköter arrangemangen. 
 Kaukalopallojoukkueiden ja jääkiekkojoukkueen yhteiset päättäjäiset vietetään keskiviikkona 4.5.2016. 

Johnny Holmström hoitaa järjestelyt. 
 
4. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Ishockeylagets säsong fortsätter till slutet av april. 
 Jääkiekkojoukkueen kausi jatkuu huhtikuun loppuun. 

 
 Rinkbandylagens och ishockeylagets gemensamma avslutning firas onsdagen 4.5.2016.  
 Kaukalopallojoukkueiden ja jääkiekkojoukkueen yhteiset päättäjäiset vietetään keskiviikkona 4.5.2016.  

 
 
5. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Tolkis Cup spelas lördagen 9.4.2016.   
 Tolkis Cup pelataan lauantaina 9.4.2016. 
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6. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Planeringen inför juniorsäsongen är i full gång. Byaturneringar och Korttelifutis för de yngre planeras 
som normalt.    

 Juniorikauden suunnittelu on täydessä käynnissä. Kyläturnauksia ja Korttelifutis kuuluu suunnitelmiin 
kuten normaalisti.  

 
 
7. KROCKET/KROKETTI 
 

 Säsongsplaneringen startar snart. Säsongen börjar i maj. 
 Kausisuunnittelu käynnistyy kohta. Kausi alkaa toukokuussa. 

 
 
8. BILJARD/BILJARDI 
 

 Säsongen fortsätter 28 mars.  
 Kausi jatkuu 28.maaliskuuta. 

 
 
9. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 1-90.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 1-90.   
 

10. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Tony Lökfors och Johnny Holmström har diskuterat med Tolkis FBK:s styrelse om sommarens dansar-
rangemang. Under mötet beslöts att ToBK deltar med ordningsvakter under brandkårens sommardan-
ser. Under 60-årsdansen 13 augusti ansvarar Tolkis FBK för ordningsvakterna.  

 Tony Lökfors ja Johnny Holmström on keskustellut Tolkkisten VPK:n hallituksen kanssa kesän tanssijär-
jestelyistä. Kokouksen aikana sovittiin, että ToBK osallistuu järjestyksenvalvojilla palokunnan kesätans-
sille. 60-vuotistanssissa 13.elokuuta Tolkkisten VPK vastaa järjestyksenvalvonnasta.  

 
 En grundkurs och en repetitionskurs för ordningsvakter ordnas i Tolkis i mars-april.  

Beslut: ToBK betalar deltagaravgiften för sina medlemmars del. 
 Maalis-huhtikuussa järjestetään Tolkkisissa sekä perus- että kertauskurssin järjestyksenvalvojille.  

Päätös: ToBK maksaa jäseniensä osallistumismaksut.  
 

 Föreningen har ny ordförande och ny vice ordförande. Johnny Holmström gör en ändringsanmälan till 
föreningsregistret. 

 Seuralla on uusi puheenjohtajan ja uusi varapuheenjohtaja. Johnny Holmström tekee muutosilmoituk-
sen yhdistysrekisteriin. 
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11. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i maj. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu toukokuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
 
12. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.20. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.  

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


