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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Tid/aika:   27.5.2018, klo 16.00–16.45  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

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

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 16.00. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 16.00.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
3. RINKBANDY/KAUKALOPALLO + ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Ett lagledarmöte ordnades 6 maj med Tony Lökfors, Johnny Holmström, Mikael Björkman, Otto Oksanen 
och Lauri Lehtinen närvarande. Då beslutade man att anmäla alla tre lag (rinkbandy hallserien, ishockey 
MHL och ishockey M35) till serien för kommande säsong. Föreningen har ansökt tre veckoturer i ishal-
larna.  

 Joukkueenjohtajakokous pidettiin 6.toukokuuta. Läsnä oli Tony Lökfors, Johnny Holmström, Mikael 
Björkman, Otto Oksanen ja Lauri Lehtinen. Silloin päätettiin ilmoittaa kaikki kolme joukkuetta (kaukalo-
pallon hallisarja, jääkiekon MHL ja jääkiekon M35) sarjoihin tulevalle kaudelle. Seura on anonut kolme 
viikkovuoroa jäähalleissa. 

 
4. INNEBANDY/SALIBANDY 

 
 Säsongen 2017-2018 avslutades med Tolkis Cup 7.4. Föreningen har sökt flera träningsturer för hösten. 
 Kausi 2017–2018 päättyi Tolkis Cupilla 7.4. Seura on hakenut useita harjoitusvuoroja syksylle. 

 
5. BILJARD/BILJARDI 

 
 Säsongen avslutas med deltävlingar 31.5. ja 16.6. 
 Kausi päättyy osakilpailuilla 31.5. ja 16.6. 
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6. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Borgå stad har flyttat och installerat den gamla konstgräsmattan från Bollplanen i Borgå till sandplanen 
i Tolkis. Träningsförutsättningarna har förbättrats avsevärt i Tolkis och föreningen har använt planen 
flitigt. 

 Porvoon kaupunki on siirtänyt ja asentanut Porvoon pallokentän vanhan tekonurmimaton Tolkkisten 
hiekkakentälle. Harjoitusolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi Tolkkisissa ja seura on käyttänyt 
kenttää ahkerasti. 

 
 Föreningen deltar med två juniorlag i både Korttelifutis och byaturneringarna, med tre juniorlag i Ny-

lands distriktsserie och med två vuxenlag i stadens bolagsserie.  
 Seura osallistuu kahdella juniorijoukkueella sekä Korttelifutikseen ja kyläturnauksiin, kolmella juniori-

joukkueella Uudenmaan piirisarjaan sekä kahdella aikuisjoukkueilla kaupungin puulaakisarjaan. 
 
7. KROCKET/KROKETTI 

 
 Tolkisserien pågår. FM-seriens program har inte ännu publicerats. 
 Tolkkisten sarja on käynnissä. SM-sarjan ohjelma ei vielä ole julkaistu.  

 
8. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 122-195.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 122–195.   
 

9. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Föreningens höstdans ordnas lördagen 3.11.2018. 
 Seuran syystanssit järjestetään lauantaina 3.11.2018. 

 
10. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

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

 
11. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 16.45. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.  

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


