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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   5.5.2016, klo 18.45–19.45  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Thomas Wahlroos 
Annika Blomqvist 
Peter Wirtanen 
Carl-Johan Spring T 
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 
 

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

 
 Under perioden januari-april ordnades 190 träningar (ifjol 198).  
 Tammi-huhtikuun aikana järjestettiin 190 harjoitusta (viime vuonna 198).   

 
4. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Hallserielagets säsong är avslutad. Slutresultatet var en femte plats i Elitserien (I-division).  
 Hallisarjajoukkueen kausi on päättynyt. Lopputulos oli viides tila Valiosarjassa (I-divisioona). 

 
 Ett lag har anmälts till Helsingin Kaukalopallos serie för säsongen 2016-2017. 
 Yksi joukkue on ilmoitettu Helsingin Kaukalopallon sarjaan kaudelle 2016–2017. 

 
5. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Säsongen avslutad. Slutresultatet var en tredje plats i MHL. 
 Kausi päättynyt. Lopputulos oli kolmas tila MHL:ssä. 
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 Ett lag har anmälts till MHL för säsongen 2016-2017. 
 Yksi joukkue on ilmoitettu MHL:ään kaudelle 2016–2017. 

 
 Ishockeyturneringens (13.8.2016) matchprogram och andra detaljer fastställs i mötet för lagledarna 

22.5.2016. Styrelsen återkommer till ärendet i juni. 
 Jääkiekkoturnauksen (13.8.2016) otteluohjelma ja muut yksityiskohdat vahvistetaan joukkueenjohtajien 

kokouksessa 22.5.2016. Johtokunta palaa asiaan kesäkuussa.  
 

 Både Toldboys och Wanhat Welmut har frågat om Tolkis Bollklubb kan sköta de yngre oldboyslagens (35 
och/eller 40) verksamhet i Borgå. Styrelsen beslöt att nya lag kan grundas på samma villkor som alla 
andra lag i föreningen. Johnny Holmström utreder om det finns intresse för ett lag och försöker hitta en 
lagledare. 

 Sekä Toldboys että Wanhat Welmut ovat kysyneet, jos Tolkis Bollklubb voisi hoitaa nuorempien ikämies-
joukkueiden (35 ja/tai 40) toiminnan Porvoossa. Johtokunta päätti, että uusia joukkueita voi perustaa 
samoilla ehdoilla kuin kaikki muutkin seuran joukkueet. Johnny Holmström tutkii jos löytyy kiinnostusta 
toiminnalle ja yrittää löytää joukkueenjohtajan.  

 
6. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Innebandysäsongen 2015-2016 är avslutad. 
 Salibandykausi 2015–2016 on päättynyt. 

 
 Styrelsen riktade i april en förfrågan till juniorernas föräldrar. Responsen var mestadels positiv. Svaren 

finns som bilaga. 
 Johtokunta lähetti huhtikuussa kyselyn junioreiden vanhemmille. Palaute oli enimmäkseen positiivista. 

Vastaukset löytyvät liitteenä.  
 

 Inkommande säsong slås ToBK2006 ihop med PSS:s motsvarande åldersklass. 
 Tulevalle kaudelle ToBK2006 yhdistyy PSS:n vastaavan ikäluokan kanssa. 
 

7. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Säsongen pågår. ToBK2004 spelar med två lag i distriktsserien. Dessutom har tre åldersklasser (2006, 
2007 och 2008) anmälts till byaturneringar och Korttelifutis. Två herr- och ett damlag har anmälts till 
Borgå stads serie. 

 Kausi käynnissä. ToBK2004 pelaa kahdella joukkueella piirisarjassa. Lisäksi kolme ikäluokkaa (2006, 2007 
ja 2008) on ilmoitettu kyläturnauksiin ja Korttelifutikseen. Kaksi mies- ja yksi naisjoukkue on ilmoitettu 
Porvoon kaupungin sarjoihin.  
 

8. KROCKET/KROKETTI 
 

 Tolkisserien pågår och FM-serien börjar 11 juni med en deltävling i Borgå. 
 Tolkkisten sarja on käynnissä ja SM-sarja alkaa 11.kesäkuuta Porvoon osakilpailulla. 

 
 Thomas Wahlroos har valts till krocketförbundets ordförande för år 2016. 
 Thomas Wahlroos on valittu krokettiliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2016. 
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9. BILJARD/BILJARDI 
 

 Av Tolkisserien återstår en deltävling.  
 Tolkkisten sarjasta on pelaamatta yksi osakilpailu.  

 
 Carl-Johan Spring utreder till följande möte vad ett nytt biljardbord kostar. 
 Carl-Johan Spring selvittää seuraavaan kokoukseen mitä uusi biljardipöytä maksaisi. 

 
10. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt och 
vintergruppernas ekonomi är i balans. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 91-137.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa ja talviryhmien 
talous on tasapainossa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 91–137.   
 

11. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i juni. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu kesäkuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
12. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.45. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.  

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


