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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   17.10.2017, kl. 19.30-21.00 
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Annika Blomqvist 
Thomas Wahlroos 
Carl-Johan Spring 
Peter Wirtanen   

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19.30. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 19.30.  

 
 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

 169 medlemmar har betalat sin medlemsavgift år 2017. 
 169 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa vuonna 2017. 

 
 
4. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Noin 30 henkilöä osallistui hallisarjajoukkueen 20-vuotisjuhlaan 2.9.2017 
 Cirka 30 personer deltog i hallserielagets 20-årsjubileum 2.9.2017. 

 
 Hallserien (division II) har startat.  
 Hallisarjan (II-divisioona) on käynnistynyt.  

 
 Kaupungin sarjan viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.11. 
 Sista anmälningsdagen till stadens serie är 3.11. 

 
 Nuorisojäähalli avautuu kaupungin ilmoituksen mukaan 15.12. Johnny jakaa maanantaivuorot kaukiksen 

ja jääkiekon kesken loppuvuoden osalta.  
 Ungdomsishallen öppnar 15.12. enligt stadens meddelande. Johnny delar måndagsturerna mellan rink-

bandyn och ishockeyn för resten av året.  
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5. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Kausi on käynnistynyt niin MHL- kuin M35-joukkueen osalta.  
 Säsongen har startar såväl för MHL- som för M35-laget. 

 
 Nuorisojäähalli avautuu kaupungin ilmoituksen mukaan 15.12. Johnny jakaa maanantaivuorot kaukiksen 

ja jääkiekon kesken loppuvuoden osalta.  
 Ungdomsishallen öppnar 15.12. enligt stadens meddelande. Johnny delar måndagsturerna mellan rink-

bandyn och ishockeyn för resten av året.  
 

 
6. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Kausi on käynnistynyt. Seuralla on yhteensä 7 harjoitusryhmää, josta yksi pelaa salibandysarjassa (2008).  
 Säsongen har startat. Föreningen har totalt 7 träningsgrupper, varav en spelar i innebandyserie (2008).  

 
 

7. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Kausi on päättynyt niin junioreissa kuin senioreissa. Miehet voittivat kaupungin puulaakimestaruuden. 
 Säsongen har avslutats både bland juniorer och seniorer. Herrarna vann stadens bolagsserie.  

 
 
8. BILJARD/BILJARDI 
 

 Tolkisserien har startat. 
 Tolkkisten sarja on käynnistynyt. 

 
 

9. KROCKET/KROKETTI 
 

 Tolkkisten sarja on päättynyt, Johan Park-Björklund voitti. 
 Tolkisserien har avslutats, Johan Park-Björklund vann.   

 
 SM-sarja on päättynyt. Vesa Penttinen voitti henkilökohtaisen SM-kullan ja ToBK voitti myös joukkuekul-

lan (Christer Stenbäck, Henri Hagelberg ja Vesa Laitinen). 
 FM-serien har avslutats. Vesa Penttinen vann individuella FM-guldet och ToBK vann också lagguldet 

(Christer Stenbäck, Henri Hagelberg och Vesa Laitinen). 
 
 
10. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 286-411.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 286-411. 
 
 
 
 
 



 
Tolkis Bollklubb rf 

Protokoll 6/2017 
Pöytäkirja 6/2017 

 

 

 3 

11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 ToBK:s prisskåp har hämtas tillbaka till Klubbhuset från Tolkis Folkets Hus.  
 ToBK:n palkintokaappi on tuotu takaisin Klubitaloon Tolkkisten työväentalosta.  

 
 Seura järjestää naamiaistanssit lauantaina 4.11.2017. Jalkapallojoukkue ToBK2004 osallistuu aktiivisesti 

järjestelyihin.  
Päätös: ToBK2004 saa puolet tanssivoitosta. 

 Föreningen ordnar en maskeraddans lördagen 4.11.2017. Fotbollslaget ToBK2004 deltar aktivit i ar-
rangemangen.  
Beslut: ToBK2004 får hälften av vinsten från dansen. 
 

 
12. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i december. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu joulukuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
 
13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 21.00. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.  

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


