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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS

Tid/aika:

6.10.2019, kl. 16.30-17.30

Plats/paikka:

Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis
Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen

Närvarande/läsnä:

Tony Lökfors
Carl-Johan Spring
Thomas Wahlroos
Peter Wirtanen
Tomas Holmström
Johnny Holmström

mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja

suppleant/varajäsen
mötets sekreterare/kokouksen sihteeri

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS
▪
▪

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 16.30.
Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 16.30.

2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS
▪
▪

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

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT
▪
▪

106 personer har betalat medlemsavgiften så här långt i år.
106 henkilöä on maksanut jäsenmaksun tähän mennessä tänä vuonna.

4. INNEBANDY/SALIBANDY
▪
▪

Också 2010- och 2012-juniorerna deltar i distriktsserien. Detta innebär att föreningen har tre lag i
juniorernas distriktsserie och två lag i bolagsserien för vuxna.
Myös 2010- ja 2012-juniorit osallistuvat aluesarjaan. Näin seuralla on kolme joukkuetta aluesarjassa ja
kaksi joukkuetta aikuisten puulaakisarjassa.

5. RINKBANDY/KAUKALOPALLO
▪
▪

▪

Stora ishallen öppnar inkommande vecka. Föreningen har en träningstur för rinkbandy, måndagar
klockan 21.00-22.30. Turen är samtidigt matchtid för hallserielaget.
Iso jäähalli avautuu tulevalla viikolla. Seuralla on yksi harjoitusvuoro kaukalopallolle, maanantaisin kello
21.00-22.30. Vuoro on samalla otteluaika hallisarjajoukkueelle.
Föreningen deltar med åtminstone ett lag i Borgå stads oldboysserie (35). Styrelsen försöker hitta en ny
lagledare för 45-laget.
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Seura osallistuu ainakin yhdellä joukkueella Porvoon kaupungin ikämiessarjaan (35). Hallitus yrittää löytää uuden joukkueenjohtajana 45-joukkueelle.

6. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO
▪
▪

Föreningen har två serielag även i år (MHL och M35). Ishockeyns träningstur på onsdagar klockan 20.4522.15 börjar inkommande vecka. Turen är samtidigt M35-lagets matchtid.
Seuralla on kaksi sarjajoukkuetta myös tänä vuonna (MHL ja M35). Jääkiekon harjoitusvuoro keskiviikkona klo 20.45-22.15 alkaa tulevalla viikolla. Vuoro on samalla M35-joukkueen otteluaika.

7. KROCKET/KROKETTI
▪
▪

Både Tolkisserien och FM-serien är slutspelad.
Sekä Tolkkisten sarja että SM-sarja on pelattu loppuun.

8. BILJARD/BILJARDI
▪
▪

Säsongen 2019-2020 pågår.
Kausi 2019-2020 on käynnissä.

9. FOTBOLL/JALKAPALLO
▪

▪

FC Futura juniorit hade kallat in fotbollsföreningarna i Östnyland till en diskussion om samarbete. Johnny
Holmström deltog i diskussionerna. Tolkis Bollklubb förhåller sig positivt till alla typer av samarbete, men
väntar på mer konkreta åtgärdsförslag för att kunna fatta beslut om fortsättningen. Styrelsen
återkommer till ärendet senare.
FC Futura juniorit oli kutsunut Itä-Uudenmaan jalkapalloseurat yhteistyökeskusteluun, johon Johnny
Holmström osallistui. Tolkis Bollklubb suhtautuu myönteisesti eri yhteistyömuotoihin, mutta odottaa
konkreettisempia toimenpide-ehdotuksia ennen jatkopäätöksiä. Hallitus palaa asiaan myöhemmin.

10. EKONOMI/TALOUS
▪
▪

Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt.
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 214-304.
Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 214-304.

11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT
▪
▪

▪
▪

Det finns ännu några biljetter kvar till lätkämatchen HIFK-TPS på lördagen 12 oktober. Start klockan
15.30 från tennisplanen.
Vielä löytyy muutama lippu jääkiekko-otteluun HIFK-TPS lauantaina 12.lokakuuta. Lähtö klo 15.30 tenniskentältä.
De små föreningsvimplarna är snart slut. Styrelsen beslutade att Johnny Holmström kan beställa 300
vimplar.
Pienet seuraviirit ovat kohta loppu. Hallitus päätti, että Johnny Holmström voi tilata 300 viiriä.
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▪
▪

Dansarrangemangen har framskridit väl och biljettförsäljningen har varit livlig. ToBK2008 & 2004 samt
styrelsen delar på arrangörsuppgifterna.
Tanssijärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja lipunmyynti on ollut vilkasta. ToBK2008 & 2004 sekä hallitus jakavat järjestelytehtävät.

12. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS
▪
▪

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

13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
▪
▪

Mötets ordförande avslutade mötet klockan 17.30.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.

________________________
Tony Lökfors
mötets ordförande/
kokouksen puheenjohtaja

__________________________
Johnny Holmström
mötets sekreterare/
kokouksen sihteeri
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