Protokoll 15/17
10.10.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 15/17

Tidpunkt:

10.10.2017

Plats:

Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs

__________________________________________________________________________
Närvarande:

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

Borta:

Jenni Talvela
Salla Sinervuo

__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 12:07.
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
Kristina Holmqvist och Pia-Maria Panula
Sofia Kinnunen och Joonas Salminen

4 § Godkännande av föredragningslistan
Till föredragningslistan tillades: idrottsturer som punkt 13 §, Justus flagga som punkt 14 §
samt upphämtning av idrottsvästar som punkt 14 §.
Föredragningslistan godkändes.
5 § Anmälningsärenden
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § KV-vecka
Salla diskuterade KV-veckan från Oslo och vi diskuterade bl.a. de kommande evenemangen
och tillställningarna samt den allmänna budgeten för veckan. Veckan är närapå klar och
behöver bara lite finslipning!
8 § Årsfest
Vi har kontaktat fotograferna och fotograferingen kommer att hållas 16.30.
Kontakt ska ännu tas till 1R+K – catering angående cocktail – tillfället.
Årsfestmarsalkerna är ordnade.
9 § Sillis
Sillisen i ordning och vi väntar fortfarande på slutliga beslut från vissa samarbetspartner.
10 § Höstmöte
Anmälan till mötet ska skickas senast torsdagen den 26.10.2017 och själva mötet hålls den
28.11.2017, som tidigare beslutats.
11 § Styrelseval
Öppnas 1.11.2017. Anmälan sker till justusrfry@gmail.com och alla styrelsemedlemmar ska
skicka en egen presentation och introduktion av sin styrelseposition, som sedan introduceras
på Justus sociala medier. Dessa har deadlinen 26.10.2017.
12 § Stipendier
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De erhållna stipendierna från olika källor diskuterades och de möjliga kandidaterna
diskuterades under mötet. De slutliga besluten görs inom närframtiden. Totalt kommer i år att
delas ut 8 stycken utmärkelser.
13 § Idrottsturer
Hanken har gett ett förslag att spela en innebandymatch mot dem under deras tur.
14 § Justus flagga
På grund av Justus nuvarande ekonomiska situation har styrelsen ensidigt beslutat att
skaffandet av Justus framtida ämnesföreningsflagga överförs till nästa års styrelse. Projektet
flagga är således avslutat för 2016-17 styrelsens del.
15 § Upphämtning av idrottsvästar
Viktor sköter detta imorgon den 11.10.2017 och hämtar västarna till Ekgården.
16 § Nästa möte
Nästa möte ordnas den 19.10.2017 kl. 16:00.
Piitu gör maten.
17 § Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet kl. 14:11.
TJ 49 och dagens Pokémon är Venomoth.

____________________________
Tim Lassander, ordförande

____________________________
Joonas Salminen, ekonomiansvarig

_______________________________
Viktor Kvist, sekreterare

_______________________________
Sofia Kinnunen, allmänansvarig

