Protokoll 5/17
14.2.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 5/17

Tidpunkt:

14.2.2017

Plats:

Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs

__________________________________________________________________________
Närvarande:

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

Borta:

Salla Sinervuo
Maija Heinonen

__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 16.37.
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
Pia-Maria Panula och Joonas Salminen
Kristina Holmqvist och Sofia Kinnunen

4 § Godkännande av föredragningslistan
Till föredragningslistan tilläggs följande punkter: inget.
Föredragningslistan godkändes.
5 § Anmälningsärenden
Mötet öppnades genom MR:s hälsning!
Anmälda till prepkursen: den svenska kvoten är närapå full och den finska kvoten har
fortfarande platser kvar.
*woop woop*
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § Tutorval
Samma procedur som förra året. Medlemmarna skickar in ansökningarna till Jenni och därefter
väljer styrelsen tutorerna på basis av deras ansökningar.
Tutorsökandet börjar i mars och deadlinen kommer att vara i slutet av mars/början av april.
8 § Vårresa
Man kan genom att ordna en enkät på Facebook fråga vilka justusiter som är intresserade i
att delta. Vårresan behöver inte vara lika lång som höstresan, utan ett par dagar.
Resan blir troligtvis ett projekt för nästa vår.
9 § Medlemsenkäter
Medlemsenkäterna är i ordning och gjorda. Enkäterna publiceras under de närmaste dagarna.
10 § Sitser
Sitsbiljetterna till Russian Glamour – sitsen blev slutsålda i REKORDTID!!! (Pia-Maria jätteglad)
Ordnandet av sitsen är i bra fart och Jenni kommer att hjälpa till lite i förberedandet av sitsen.
Ordförande Tim Lassander toastar sitsen tillsammans med den söta, oskyldiga och blåögda
tjejen X från samhällsvetenskapliga.
Pia-Maria reserverar Domus Bothnica för Pampas-sitsen 30.3.
(5 minutes later...)
”Domppa” reserverad den 30.3 från 16.00-00.00. Därmed ordnas Pampas på ede ställe.
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11 § Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen 28.2.2017.
12 Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet 17:25 och konstaterade att detta var en riktig
snabbis (”olen nopean toiminnan mies”).

_______________________________

________________________________

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri

_______________________________
Kristina Holmqvist, valmennuskurssivastaava

________________________________
Sofia Kinnunen, yleisvastaava

