Protokoll 13/17
4.9.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 13/17

Tidpunkt:

4.9.2017

Plats:

Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs

__________________________________________________________________________
Närvarande:

Tim Lassander (ordförande)
Viktor Kvist (sekreterare, SKYPE)
Joonas Salminen
Kristina Holmqvist
Pia-Maria Panula
Salla Sinervuo
Maija Heinonen
Jenni Talvela (SKYPE)
Sofia Kinnunen
Maria Lilius

Borta:
__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 16.40.
2 § Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
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3 § Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och protokolljusterare
Till uppgifterna valdes följande personer:
Ordförande:
Sekreterare:
Rösträknare:
Protokolljusterare:

Tim Lassander
Maija Heinonen
Kristina Holmqvist och Joonas Salminen
Salla Sinervuo och Sofia Kinnunen

4 § Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
Till föredragningslistan tillades: gulisintagning som punkt 12 §, årsfest som punkt 13 § och
silliskommitten som punkt 14 §.
5 § Anmälningsärenden
Tilläggsinformation över priserna har fåtts för Justus idrottsturer.
Den 19.9.2017 ordnas bodypump. Vi frågar efter fler timmar från Easyfit och återkommer till
saken.
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § Ekonomi
Joonas gick igenom Justus ekonomiska situation och samt om ekonomin gällande Justus
prepkurs. Utöver detta diskuteras ekonomiutskottet.
Penninginsamlingen flyttas till den tidpunkt, då vi vet mera om det gällande läget (senast då
prepkursens öde). Detta gäller även i övrigt.
8 § Förvärv
Justus logo till flaggan är färdig – endast beställning återstår. Anbudsförfrågan har skickats
och vi väntar på svar.
Idrottsvästarna kostar 3,50 € / 20 st. Styrelsen beslöt ensidigt att skaffa västarna.
Beställning av nya Justus collegen. Ska räcka till de nya fuxarna samt fylla de storlekar som
saknas i förrådet.
9 § Halare
Halareutskottet sköter och vi kollar om reklamerna är i skick. Fuxarna sköter resten.
10 § KV-vecka
Salla gick igenom KV-veckans evenemang och tillställningar. Allt är i bra ordning och under
kontroll.
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11 § Höstens program
Höstens program, bl.a. kylteriäiset den 11.9.2017, samt ÅA:s gulisintagning och vår egen.
Utöver detta diskuteras vem som deltar och vad som kommer att ordnas i vår station.
12 § Gulisintagning
Lekhäst för fän.
13 § Årsfest
Diskuterades om bl.a. etikettskolningen för fuxarna som är obligatorisk, samt budgeten och i
allmänhet hur årsfesten ser ut.
14 § Silliskommitte
Diskuterades den kommande sillisen och hur kommitten kommer att hjälpa till i skötandet
och ordnandet av evenemanget. Piitu hade riktigt sköna ideer.
15 § Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen 20.9.2017 kl. 15.30.
16 § Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet kl. 20.12.
Tim tackar Nylands Nations för en oförglömlig kväll och ett jättekiva knytfödiskalas. Ett år
närmare döden. ugh.

____________________________
Tim Lassander, ordförande

__________________________
Salla Sinervuo, int. sekreterare

_______________________________
Viktor Kvist, sekreterare

______________________________
Sofia Kinnunen, allmänansvarig

