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TOLKIS BOLLKLUBB – STYRELSEMÖTE 
TOLKIS BOLLKLUBB – JOHTOKUNNAN KOKOUS  
 
 
Tid/aika:   14.3.2017, klo 18.10–19.35  
 
Plats/paikka:  Klubblokalen, Auguststranden, Tolkis   
  Klubitila, Augustinranta, Tolkkinen   
 
Närvarande/läsnä: Tony Lökfors  mötets ordförande/kokouksen puheenjohtaja 

Annika Blomqvist 
Carl-Johan Spring  
Thomas Wahlroos 
Tomas Holmström  

 Johnny Holmström mötets sekreterare/kokouksen sihteeri 
  
  

1. MÖTETS ÖPPNANDE/KOKOUKSEN AVAUS 
 

 Mötets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 18.10. 
 Kokouksen puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello 18.10.  

 
2. MÖTETS LAGLIGHET/ KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 

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

 
3. ANMÄLNINGSÄRENDEN/ILMOITUSASIAT 
 

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

 
 Ett städtalko ordnades på Auguststranden 23 februari. Cirka tio medlemmar var med och tömde de ut-

rymmen som föreningen ska flytta till i april. 
 Augustinrannalla järjestettiin siivoustalkoot 23.helmikuuta. Noin kymmenen jäsentä olivat mukana tyh-

jentämässä ne tilat, joihin seura muuttaa huhtikuussa. 
 

 Åtta ordningsvakter från ToBK hjälpte till med arrangemangen under bandyfinalen i Borgå 11 mars. 
 Kahdeksan järjestyksenvalvojaa ToBK:sta auttoi jääpallofinaalin järjestelyissä Porvoossa 11.maaliskuuta.   

 
 
3. RINKBANDY/KAUKALOPALLO 
 

 Tolkis Winter Classic arrangerades 3 februari. 
 Tolkis Winter Classic järjestettiin 3.helmikuuta.  

 
 Konditionsserien är avslutad. ToBK35 blev andra och ToBK45 sjätte.   
 Kuntosarja on päättynyt. ToBK35 sai hopeaa ja ToBK45 kuudes.  

 
 Hallserielagets säsong fortsätter ännu fram till april. 
 Hallisarjajoukkueen kausi jatkuu vielä huhtikuun puolelle. 



 
Tolkis Bollklubb rf 

Protokoll 3/2017 
Pöytäkirja 3/2017 

 

 

 2 

 
 Ett möte för hallserielagets samt ishockeylagens lagledare ordnas söndagen 9 april klockan 18.30 på 

Klubbhuset. 
 Hallisarjajoukkueen ja jääkiekkojoukkueiden joukkueenjohtajille järjestetään kokous sunnuntaina 

9.huhtikuuta kello 18.30 Klubitalolla.   
 

 Rinkbandy- och ishockeylagens gemensamma avslutning firas efter Tolkis Cup lördagen 22.4.2017 i  
Seikkailulaakso i Emsalö. Föreningen står för maten och bastun.  

 Kaukalopallo- ja jääkiekkojoukkueen yhteiset päättäjäiset vietetään Tolkis Cupin jälkeen lauantaina 
22.4.2017 Emäsalon Seikkailulaaksossa. Seura maksaa ruuan ja saunan. 

 
 
4. ISHOCKEY/JÄÄKIEKKO 
 

 M35-lagets matcher är slutspelade, MHL-laget har ännu två matcher kvar. 
 M35-joukkueen ottelut ovat loppuun pelatut, MHL-joukkueella on vielä kaksi ottelua pelaamatta. 

 
 Ett möte för ishockeylagens lagledare ordnas söndagen 9 april klockan 18.30 på Klubbhuset. 
 Jääkiekkojoukkueiden joukkueenjohtajille järjestetään kokous sunnuntaina 9.huhtikuuta kello 18.30 

Klubitalolla.   
 

 Rinkbandy- och ishockeylagens gemensamma avslutning firas efter Tolkis Cup lördagen 22.4.2017 i  
Seikkailulaakso i Emsalö. Föreningen står för maten och bastun.  

 Kaukalopallo- ja jääkiekkojoukkueen yhteiset päättäjäiset vietetään Tolkis Cupin jälkeen lauantaina 
22.4.2017 Emäsalon Seikkailulaaksossa. Seura maksaa ruuan ja saunan. 

 
 
5. INNEBANDY/SALIBANDY 
 

 Damernas seriesäsong är avslutad, slutplaceringen blev andra. 
 Naisten sarjakausi päättynyt, lopputulos toinen. 

 
 Juniorernas seriesäsong (07 och 08) fortsätter ännu. 
 Junioreiden sarjakausi (07 ja 08) jatkuu vielä. 

 
 Tolkis Cup spelas lördagen 22.4.2016 med efterföljande säsongsavslutning för vuxna.   
 Tolkis Cup pelataan lauantaina 22.4.2016, jonka jälkeen aikuisten päättäjäiset. 
 
 

6. FOTBOLL/JALKAPALLO 
 

 Målsättningen är att få tre lag med i bolagsserien för vuxna. 
 Tavoitteena on saada kolme aikuisjoukkuetta mukaan puulaakisarjaan. 

 
 Planeringen av juniorverksamheten pågår. Ett möte för juniorledarna ordnas söndag 9.4. kl. 16 i Klubb-

huset. 
 Junioritoiminnan suunnittelu on käynnissä. Juniorivetäjille järjestetään kokous sunnuntaina 9.4. klo 16 

Klubitalossa. 
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7. EKONOMI/TALOUS 
 

 Johnny Holmström gav en redogörelse om föreningens ekonomi. Det ekonomiska läget är stabilt. 
Beslut: Styrelsen godkände verifikat 1-107.  

 Johnny Holmström antoi selvityksen seuran taloudesta. Taloudellinen tilanne on vakaa.  
Päätös: Johtokunta hyväksyi tositteet 1-107.   
 
 

8. ÖVRIGA ÄRENDEN/MUUT ASIAT 
 

 Tony Lökfors och Johnny Holmström ska diskutera med Tolkis FBK:s styrelse om sommarens dansar-
rangemang.  

 Tony Lökfors ja Johnny Holmström käy keskusteluja Tolkkisten VPK:n hallituksen kanssa kesän tanssijär-
jestelyistä.  

 
 Ett städ- och flyttalko ordnas fredagen 14 april med start klockan 9.  
 Siivous- ja muuttotalkoot järjestetään perjantaina 14.huhtikuuta kello 9. 

 
 Carl-Johan Spring har diskuterat med Stödföreningen för Tolkis Hus. ToBK:s prisskåp kan skruvas upp i 

Tolkis Folkets Hus. Spring och Tony Lökfors gör nödvändiga förberedelser så att prisen kan flyttas den 
14 april. 

 Carl-Johan Spring on keskustellut Tolkis Folkets Husin kannatusyhdistyksen kanssa. ToBK:n mitalikaappi 
voidaan viedä Tolkis Folkets Husin. Spring ja Tony Lökfors tekevät valmisteluja, jotta palkinnot voidaan 
siirtää 14.huhtikuuta.  
 

 I Stadiums sortiment finns en vind/fleecerock och en regnrock som alla föreningens medlemmar kan 
köpa. Johnny Holmström kommer överens om ett beställningssystem med Stadium och annonserar på 
nätet och Facebook. Medlemspriset är 80 euro (vind/fleecerock) och 40 euro (regnrock). I priset ingår 
tryckning av föreningens logo.   

 Stadiumin mallistoon kuuluu tuuli/fleecetakki ja sadetakki, joita seuran kaikki jäsenet voivat tilata. 
Johnny Holmström sopii Stadiumin kanssa tilauskäytänteistä ja mainostaa netissä ja facebooksissa. Jä-
senhinta on 80 euroa (tuuli/fleecetakki) ja 40 euroa (sadetakki). Hintaan sisältyy seuran logon painatus. 
 

 
9. FÖLJANDE MÖTE/SEURAAVA KOKOUS 
 

 Styrelsen sammankommer i maj. Johnny Holmström meddelar datumet senare. 
 Johtokunta kokoontuu toukokuussa. Johnny Holmström ilmoittaa päivämäärän myöhemmin.  

 
 
10. MÖTETS AVSLUTANDE/KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Mötets ordförande avslutade mötet klockan 19.35. 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.  

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


