Protokoll 4/2021
Pöytäkirja 4/2021

Tolkis Bollklubb rf

TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE
TOLKIS BOLLKLUBB – HALLITUKSEN KOKOUS

Tid/aika:

14.4.2021, kl. 18.00-19.45

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Carl-Johan Spring
Rikard Lindström
Mathias Lindroos
Joni Wirtanen
Johnny Holmström

mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja

mötets sekreterare/kokouksen sihteeri

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS
▪
▪

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 18.00.
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
▪
▪

4 medlemmar har betalat sin medlemsavgift detta kalenderår.
4 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa tänä vuonna.

▪

Tony Lökfors, Christer Wahlroos och Johnny Holmström deltog i mars i repetitionskursen för
ordningsvakter. Föreningen betalar kurs- och tillståndsavgifterna.
Tony Lökfors, Christer Wahlroos ja Johnny Holmström osallistui maaliskuussa järjestyksenvalvojien kertauskurssiin. Seura maksaa kurssi- ja lupamaksut.

▪

▪
▪

Tolkismodellen – med hobbyer direkt efter skoldagen – har kommit igång. Johnny Holmström leder en
grupp på tisdagar och fortsätter med det även nästa läsår.
Tolkkisten malli – harrastukset heti koulupäivän jälkeen – on käynnistynyt. Johnny Holmström johtaa
yhtä ryhmää tiistaisin ja jatkaa tätä myös ensi lukuvuonna.
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4. CORONAVIRUSEPIDEMI/KORONAVIRUSEPIDEMIA
▪

▪

Innesäsongen (innebandy, rinkbandy, ishockey) är avslutad och startar igen på hösten. Juniorgrupper
kan ordna träningar utomhus, men lagen ska fortsättningsvis iakta och följa ikraftvarande restriktioner
(https://www.porvoo.fi/korona). Vuxengrupperna får för tillfället inte ordna verksamhet.
Sisäkausi (salibandy, kaukalopallo, jääkiekko) on päättynyt ja käynnistyy jälleen syksyllä. Junioriryhmät
voivat järjestää harjoituksia ulkona, mutta joukkueiden tulee edelleen huomioida ja noudattaa voimassa
olevia rajoituksia (https://www.porvoo.fi/korona). Aikuisryhmät eivät toistaiseksi voi järjestää toimintaa.

5. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪
▪

Sex stycken juniorgrupper har startat sin verksamhet. Två lag deltar i distriktsserien.
Kuusi juniorijoukkuetta on käynnistänyt toimintansa. Kaksi joukkuetta osallistuu piirisarjaan.

▪
▪

Ett herrlag och ett damlag har anmälts till Borgå stads seniorserie.
Yksi mies- ja yksi naisjoukkue on ilmoitettu Porvoon kaupungin seniorisarjaan.

6. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪

▪

▪
▪

Coronapandemin avbröt säsongen 2020-2021. Den säsongsavgift som förblev oanvänd (90
euro/spelare) förflyttas automatiskt till följande säsong, men kan återbetalas till spelaren genast genom
personlig anmälan till kassören.
Koronapandemia keskeytti kauden 2020-2021. Käyttämättä jäänyt kausimaksu (90 euroa/pelaajaa) siirtyy automaattisesti seuraavalle kaudelle, mutta voidaan palauttaa pelaajalle heti henkilökohtaisella ilmoituksella rahastonhoitajalle.
Hallserielaget är anmält till II-divisionen för säsongen 2021-2022.
Hallisarjajoukkue on ilmoitettu II-divisioonaan kaudelle 2021-2022.

7. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪

▪

Coronapandemin avbröt säsongen 2020-2021. Den säsongsavgift som förblev oanvänd (100
euro/spelare) förflyttas automatiskt till följande säsong, men kan återbetalas till spelaren genast genom
personlig anmälan till kassören.
Koronapandemia keskeytti kauden 2020-2021. Käyttämättä jäänyt kausimaksu (100 euroa/pelaajaa)
siirtyy automaattisesti seuraavalle kaudelle, mutta voidaan palauttaa pelaajalle heti henkilökohtaisella
ilmoituksella rahastonhoitajalle.

8. INNEBANDY/SALIBANDY
▪
▪

Coronapandemin avbröt säsongen 2020-2021.
Koronapandemia keskeytti kauden 2020-2021.

9. KROCKET/KROKETTI
▪
▪

Verksamheten på coronapaus.
Toiminta coronatauolla.
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10. BILJARD/BILJARDI
▪
▪

Verksamheten på coronapaus.
Toiminta coronatauolla.

11. EKONOMI/TALOUS
▪
▪

Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt.
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 1-46.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 1-46.

12. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪

▪

Föreningen fyller 65 år den 27.4.2021. Jubileumsåret till ära ordnas en ishockeyturneringen 25
september. Styrelsen diskuterade om arrangemangen och återkommer till ärendet vid följande möte.
Johnny Holmström samlar ihop lagledare till de olika åldersklasserna och lagen.
Seura täyttää 65 vuotta 27.4.2021. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään jääkiekkoturnaus 25.syyskuuta.
Hallitus keskusteli järjestelyistä ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan. Johnny Holmström kerää
yhteen joukkueenjohtajat eri ikäluokille ja joukkueille.

13. FÖLJANDE MÖTE/ SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

Följande styrelsemöte hålls i juli-augusti, Johnny Holmström meddelar datumet senare.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään heinäkuussa-elokuussa, Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.

14. MÖTETS AVSLUTANDE/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
▪
▪

Ordförande avslutade mötet klockan 19.45.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

__________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/kokouksen sihteeri
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