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

15.9.2020, kl. 18.00-18.40

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Thomas Wahlroos
Carl-Johan Spring
Peter Wirtanen
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 18.00.
Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 18.00.

2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS
▪
▪

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT
▪
▪

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

4. CORONAVIRUSEPIDEMIN/KORONVIRUSEPIDEMIA
▪

▪

Styrelsen konstaterar att verksamheten återgår mot det normala. Styrelsen förutsätter att alla lag
uppmärksammar och följer de specialreglger och anvisningar som grenförbunden gett angående
coronavirusepidemin.
Hallitus toteaa, että toiminta on normalisoitumassa. Hallitus olettaa, että kaikki joukkueet huomiovat ja
noudattavat lajiliittojen erityissääntöjä ja ohjeita koronavirusepidemiaan liittyen.

5. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪
▪

▪

Fotbollssäsongen börjar gå mot sitt slut. Trots att ett flertal evenemang har inhiberats (bl.a. Korttelifutis
och andra turneringar) har föreningen haft 6 juniorgrupper och 2 vuxengrupper igång under säsongen.
Jalkapallokausi on päättymässä. Vaikka useat tapahtumat on peruttu (mm. Korttelifutis ja muut
turnaukset), seuralla on ollut 6 junioriryhmää ja 2 aikuisryhmää käynnissä kauden aikana.
Stadens idrottskansli har varit i kontakt med ToBK och diskuterat om öppning och stängning av
omklädningsrummet vid konstgräsplanen i Tolkis. Johnny Holmström har kommit överens med
idrottschefen att återkomma till ärendet på våren.
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Kaupungin liikuntakanslia on ollut yhteydessä ja keskustellut Tolkkisten tekonurmikentän pukuhuoneen
avaamisesta ja sulkemisesta. Johnny Holmström on sopinut liikuntapäällikkön kanssa, että asiaan
palataan keväällä.

6. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪
▪

Hallserien har startat. Två lag anmäls till stadens oldboysserie.
Hallisarja on käynnistynyt. Kaksi joukkuetta ilmoitetaan kaupungin ikämiessarjaan.

7. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪
▪

Kaksi joukkuetta ilmoitettu (MHL & Stadiliiga).
Två lag anmälda (MHL & Stadiliiga).

8. INNEBANDY/SALIBANDY
▪
▪

Fyra juniorlag anmälda till förbundets serier och två vuxenlag till stadens bolagsserie.
Neljä juniorijoukkuetta ilmoitettu liiton sarjoihin ja kaksi aikuisjoukkuetta kaupungin puulaakisarjaan.

9. KROCKET/KROKETTI
▪
▪

Tolkisserien avslutad och FM-tävlingarna spelade.
Tolkkisten sarja on loppuunpelattu ja SM-kilpailut pelattu.

10. BILJARD/BILJARDI
▪
▪

Tolkisserien har startat.
Tolkkisten sarja on käynnistynyt.

11. 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 134-278.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 134-278.

▪

12. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪

▪

I de ikraftvarande rekommendationerna sägs att säkerhetsavstånd på 1-2 meter ska iakttas vid
sammankomster inomhus. Detta gör det svårt och ekonomiskt olönsamt att ordna danstillställningar
enligt tidigare modell.
Beslut: Styrelsen ställer in årets höstdans.
Voimassaolevissa suosituksissa sanotaan, että 1-2 metrin turvavälejä on huomioitava kokoontumisissa
sisätiloissa. Tämä vaikeuttaa tanssitilaisuuksien järjestämistä vanhan mallin mukaisesti ja tekee siitä
taloudellisesti kannattamattoman.
Päätös: Hallitus päättää perua tämän vuoden syystanssit.
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13. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

Styrelsen sammankommer i november, Johnny Holmström meddelar datumet senare.
Johtokunta kokoontuu marraskuussa, Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.

14. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
▪
▪

Mötets ordförande avslutade mötet klockan 18.40.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.

________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/
kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/
kokouksen sihteeri
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