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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
Tid/aika:   26.5.2019, kl. 19.00-20.00  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Carl-Johan Spring  
Thomas Wahlroos 
Peter Wirtanen 
Tomas Holmström suppleant/varajäsen 

 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 
 

▪ 44 personer har betalat medlemsavgiften i år. 
▪ 44 henkilöä on maksanut jäsenmaksun tänä vuonna.  

 
▪ En minnesadress har skickats till Ensi Ekholms anhöriga.  
▪ Muistoadressi on lähetetty Ensi Ekholmin omaisille. 

 
 
4. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

▪ Säsongen 2018-2019 avslutad. Träningsturer har ansökts till följande säsong. 
▪ Kausi 2018-2019 on päättynyt. Harjoitusvuoroja on haettu seuraavalle kaudelle. 

 
 
5. RINKBANDY/KAUKALOPALLO  
 

▪ Säsongen 2018-2019 avslutad. Ett lag har anmälts till Helsingin Kaukalopallos serie och träningsturer har 
ansökts för nästa säsong.  

▪ Kausi 2018-2019 on päättynyt. Yksi joukkue on ilmoitettu Helsingin Kaukalopallon sarjaan ja harjoitus-
vuoroja on haettu seuraavalle kaudelle. 
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6. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
▪ Säsongen 2018-2019 avslutad. Träningsturer har ansökts för nästa säsong.  
▪ Kausi 2018-2019 on päättynyt. Harjoitusvuoroja on haettu seuraavalle kaudelle. 

 
 
7. KROCKET/KROKETTI 

▪ Tolkisserien 2019 har startat. Det är oklart hur FM-serien spelas i år. 
▪ Tolkkisten sarja 2019 on käynnistynyt. Vielä on epäselvää, miten tämän vuoden SM-sarja pelataan. 

 
 
8. BILJARD/BILJARDI 

▪ Säsongen 2018-2019 har avslutats, Teddy Wahlroos vann Tolkisserien. 
▪ Kausi 2018-2019 on päättynyt, Teddy Wahlroos voitti Tolkkisten sarjan. 

 
 
9. FOTBOLL/JALKAPALLO 

▪ Säsongen pågår. Föreningen har 2 lag i juniorernas distriktserie, 2 lag i Korttelifutis och 2 lag i 
bolagsserien för vuxna. 

▪ Kausi on käynnissä. Seuralla on 2 joukkuetta junioreiden piirisarjassa, 2 joukkuetta Korttelifutiksessa ja 
2 joukkuetta aikuisten puulaakisarjassa.   

 
 
10. EKONOMI/TALOUS 
 

▪ Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 99-150.  

▪ Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 99-150.   
 

▪ Efterfrågan på kortbetalningar växer hela tiden i samband med kioskförsäljning vid turneringar och 
andra evenemang. 
Beslut: Johnny Holmström utreder alternativ och skaffar en betalningsterminal för ett rimligt pris.  

▪ Korttimaksujen kysyntä kasvaa koko ajan turnauskioskeissa ja muissa tapahtumissa. 
Päätös: Johnny Holmström tutkii vaihtoehtoja ja hankkii maksupäätteen kohtuulliseen hintaa.  
 
 

11. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

▪ Föreningen deltar inte i JumpIn-evenemanget i september 2019. 
▪ Seura ei osallistu JumpIn-tapahtumaan syyskuussa 2019. 

 
▪ Föreningens maskeraddans ordnas lördagen 2 november. 
▪ Seuran naamiaistanssit järjestetään lauantaina 2.marraskuuta. 

 
▪ Föreningen har diskuterat med Stödföreningen för Tolkis Folkets Hus om möjligheten att samarbeta 

kring lokalitetsfrågor. Diskussionerna fortsätter, Tony Lökfors utreder ärendet vidare för ToBK:s del.  
▪ Seura on keskustellut Tolkis Folkets Husin kannatusyhdistyksen kanssa mahdollisuudesta tehdä yhteis-

työtä tilakysymyksissä. Keskustelut jatkuvat, Tony Lökfors selvittää asiaa ToBK:n osalta. 
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12. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

▪ Styrelsen sammankommer i augusti, Johnny Holmström meddelar datumet senare.  
▪ Johtokunta kokoontuu elokuussa, Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin. 

 
 
13. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

▪ Mötets ordförande avslutade mötet klockan 20.00. 
▪ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.  

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


