Protokoll 11/17
5.5.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 11/17

Tidpunkt:

5.5.2017

Plats:

Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs

__________________________________________________________________________
Närvarande:

Tim Lassander (ordförande)
Viktor Kvist (sekreterare)
Joonas Salminen
Kristina Holmqvist
Maria Lilius
Sofia Kinnunen
Pia-Maria Panula
Salla Sinervuo

Borta:

Jenni Talvela

__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 17:12.
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
Viktor Kvist
Maria Lilius och Maija Heinonen
Joonas Salminen och Salla Sinervuo

4 § Godkännande av föredragningslistan
Till föredragningslistan tillades: tutorgrejer som punkt 14 § och sillis som punkt 15 §
Föredragningslistan godkändes.
5 § Anmälningsärenden
Sofia kom lite för sent.
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § Nästa hösts evenemang
Fuxarna anländer i slutet av augusti och således diskuterades att styrelsen även borde vara
på plats samma tider. I september ordnas höstresan, som diskuterades även kort under mötet.
Övriga evenemang och aktiviteter kommer att fastställas senare, då det färdiga schemat
publiceras av fakulteten.
8 § Penninginsamling
Joonas har diskuterat penninginsamlingen med ekonomiutskottet och klargjort läget åt dem.
I övrigt är penninginsamlingen i god takt och under kontroll.
9 § Sommarens alumnlunch
Flera intresserade alumner har svarat på förfrågan och många deltar gärna på alumnlunchen.
Var lunchen kommer att hållas är ännu ett frågetecken, men den kommer att väljas senare på
basis av antalet deltagare. Syftet är att hålla en trivsam kväll där styrelsen presenterar Justus
verksamhet och kommande penninginsamling.
Datumet bestäms genom Doodle.
10 § Helsingfors exkursion
Exkursionen i Helsingfors kommer att ordnas antingen vecka 43 eller 44. Maria är i kontakt
med byråerna under närveckorna och anpassar schemat efter detta.
11 § Höstresa
Höstresan kommer att ordnas andra veckan i september och Maria presenterade kort resans
innehåll. Höstresan kommer att betalas i delbetalningar.
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12 § Ex Nunc – idéer
Nästa tidnings deadline kommer att vara den 1.6. och den kommer att innehålla mycket
introduktionsgrejer för de kommande fuxarna (bl.a. en kort text om tutorerna och
styrelsemedlammarna).
13 § Samarbetsförslag under den internationella veckan
Salla introducerade möjliga samarbetspartners, som potentiellt skulle kunna delta under den
internationella veckan som ordnas nästa höst. Kommer nog att bli ett riktigt dunderkalas.
14 § Tutorgrejer
Eveliina presenterade tutorernas evenemang och tillställningar under hösten.
Fuxarna kommer säkert att ha ett par roliga första månader tillsammans med tutorerna.
Joonas ger senare en budget åt tutorerna, som de får handla enligt.
Tutorvalet kommer att ske enligt tutorernas rekommendationer och inte enbart genom ett
hemligt val genomfört av styrelsen.
15 § Sillis
Gerby UF, Sundom, Smedsby Ungdomshus är potentiella alternativ.
Pia-Maria presentera väldigt intressanta och roliga idéer som skulle kunna ordnas under
sillisen. Sillisen beror dock på budgeten som kommer att erhållas genom att kontakta
samarbetspartners.
16 § Nästa möte
Nästa möte bestäms genom en Doodle omröstningen.
17 § Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet kl. 19:06.
Pappren inne sol i sinne. – Tim

____________________________
Tim Lassander, ordförande

____________________________
Joonas Salminen, ekonomiansvarig

_______________________________
Viktor Kvist, sekreterare

_______________________________
Salla Sinervuo, internationell sekreterare

