
 
Tolkis Bollklubb rf 

Protokoll 5/2017 
Pöytäkirja 5/2017 

 

 

 1 

TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   17.8.2017, klo 19.00-20.10  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Annika Blomqvist 
Thomas Wahlroos 
Tomas Holmström 
Peter Wirtanen   

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19.00. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 19.00.  

 
 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

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

 
 Föreningen har ny e-postadress: tolkisbk@gmail.com. De gamla adresserna (tobk@tobk.net och 

johnny@tobk.net) används inte mer.  
 Seuralla on uusi sähköpostiosoite: tolkisbk@gmail.com. Vanhat osoitteet (tobk@tobk.net ja 

johnny@tobk.net) poistuvat käytöstä. 
 

 Föreningarnas samarbetsorganisation Föreningsforum i Borgå har kallat till möte på måndag 21.8. Ingen 
av ToBK:s styrelsemedlemmar har möjlighet att delta.  

 Seurojen yhteistyöorganisaatio Seurafoorumi kutsuu kokoukseen maanantaina 21.8. Kukaan ToBK:n 
hallituksen jäsenistä ei voi osallistua kokoukseen. 
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3. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Division II startar med hemmamatch 18 september.  
 II-divisioona alkaa kotiottelulla 18. syyskuuta.  

 
 Ungdomsishallen kommer att vara stängd fram till december. Fram till dess har föreningen endast en 

träningstur per vecka, måndagar klockan 21.30–23.00. Turen kommer att användas turvis av rinkbandyn 
och ishockeyn. 

 Nuorisojäähalli tulee olemaan suljettu joulukuuhun saakka. Seuralla on ainoastaan yksi viikkovuoro sii-
hen asti, maanantaisin klo 21.30–23.00. Vuoroa käyttävät sekä kaukalopallo että jääkiekko.  
 

 Hallserielagets 20-årsjubileum firas 2.9. Föreningen bjuder på mat åt domarna och funktionären samt 
skaffar förfriskningar till bastun. 

 Hallisarjajoukkueen 20-vuotisjuhla järjestetään 2.9. Seura tarjoaa ruokaa tuomareille ja toimitsijalle sekä 
hankkii virvokkeita saunaan.    
 
  

4. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 Ungdomsishallen kommer att vara stängd fram till december. Fram till dess har föreningen endast en 
träningstur per vecka, måndagar klockan 21.30–23.00. Turen kommer att användas turvis av rinkbandyn 
och ishockeyn. 

 Nuorisojäähalli tulee olemaan suljettu joulukuuhun saakka. Seuralla on ainoastaan yksi viikkovuoro sii-
hen asti, maanantaisin klo 21.30–23.00. Vuoroa käyttävät sekä kaukalopallo että jääkiekko.  
 

 
5. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Föreningen har fått totalt 10 timmar salturer; 4 timmar i Tolkis och 6 timmar i Inveon. Styrelsen förde-
lade turerna till lagen.  

 Seura on saanut yhteensä 10 tuntia salivuoroja; 4 tuntia Tolkkisissa ja 6 tuntia Inveonissa. Johtokunta 
jakoi vuorot ryhmille. 

 
 

6. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Juniorernas och seniorernas säsong fortsätter.  
 Junioreiden ja senioreiden kausi jatkuu.  

 
 
7. BILJARD/BILJARDI 
 

 Gamla biljardbordets duk har bytts. 
 Vanhan biljardipöydän verka on vaihdettu.  

 
 Tolkisserien inleds med Holes turnering 30.9. kl. 15. 
 Tolkkisten sarja käynnistyy Holen turnauksella 30.9. klo 15. 
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8. KROCKET/KROKETTI 
 

 Tolkisserien pågår. 
 Tolkkisten sarja on käynnissä.  

 
 FM-serien avslutas med lagfinal 2.9. och individuell final 9.9. 
 SM-sarja päättyy joukkuefinaalilla 2.9. ja henkilökohtaisella finaalilla 9.9. 

 
 
9. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 175-285.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 175–285. 
 

 Föreningen har ingått avtal med ePassi. Nu kan man betala deltagaravgifter med ePassi. 
 Seura on solminut sopimuksen ePassin kanssa. Nyt osallistumismaksuja voi maksaa ePassilla.  

 
 

10. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Renoveringen av Tolkis Folkets Hus har kommit igång. ToBK:s prisskåp hämtas tillbaka till Klubbhuset.  
 Tolkkisten työväentalon kunnostaminen on käynnistynyt. ToBK:n palkintokaappi tuodaan takaisin Klubi-

taloon.  
 

 Föreningen ordnar en maskeraddans lördagen 4.11.2017. Fotbollslaget ToBK2004 deltar i arrange-
mangen. Johnny Holmström för ärendet vidare. 

 Seura järjestää naamiaistanssit lauantaina 4.11.2017. Jalkapallojoukkue ToBK2004 osallistuu järjestelyi-
hin. Johnny Holmström vie asiaa eteenpäin. 

 
 
11. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i oktober Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu lokakuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
 
12. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 20.10. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.  

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


