Protokoll 9/17
10.4.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 9/17

Tidpunkt:

10.4.2017

Plats:

Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs

__________________________________________________________________________
Närvarande:

Tim Lassander (ordförande)
Viktor Kvist (sekreterare)
Joonas Salminen
Kristina Holmqvist
Pia-Maria Panula
Salla Sinervuo
Maija Heinonen

Borta:

Maria Lilius
Jenni Talvela
Sofia Kinnunen

__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 13:09.
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
Joonas Salminen och Maija Heinonen
Salla Sinervuo och Kristina Holmqvist

4 § Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
5 § Anmälningsärenden
Tim tog igår ”pari hassuu”.
Salla betonade starkt att ett äventyr mot Estland måste göras innan juli.
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § Vappen
Vappensitsen hålls ännu en gång i Domus Bothnica den 25.4. med temat ”Kriminaalisitsit”.
Piitu gör ett evenemang på Facebook. Sitsen hör till Vappu-putkinto så deltagare från andra
ämnesföreningar är välkomna.
Håller en liten tillställning den 29.4. på Ekgården. Skumppa och lite smått&gott på G.
Den 30.4. spenderar vi i Hovrättsparken med alla andra studerande. Grillande och övriga lekar
enligt vädret.
8 § Nästa hösts evenemang
30.8. presenterar vi oss styrelsemedlemmar ståtligt åt fuxarna.
5.9. kommer Juristförbundet och håller presentation.
12.9. GULISINTAGNING
Tutorerna deltar på vårens sista styrelsemöte, så att vi kan gå igenom deras budget och
planerade evenemang inför nästa höst. Vi går igenom höstens evenemang senare under nästa
möten.
9 § Vårens alumnlunch
Alumnlunchen hålls fortsättningsvis den 21.4.2017. Tim skickar meddelande till alumnerna
imorgon den 11.4.2017. Lokalen för tillställningen skall ännu reserveras.
10 § Skickandet av styrelsens flygblad
Maija skickar flygbladen idag efter mötet. Alles klar.
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11 § Städning av Justus-rummet
Styrelsen ordnar städdag den 28.4. kl. 14.00 framåt. Efteråt belönar styrelsen sig själva
genom ett skönt besök till klubben Fontana.
12 § Ex Nunc – tidning
Tidningen är nu i tryckerit. Maija vill inte avslöja några spännande detaljer. Nästa tidning
kommer att nå de kommande fuxarna, så tidningen kommer att hålla en liten presentation
om styrelse och medlemmarnas uppgifter.
13 § Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen 19.4. kl. 14:00.
14 § Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet kl. 14:08.
Tim tackar Nylands Nations för en oförglömlig kväll och ett jättekiva knytfödiskalas. Ett år
närmare döden. ugh.

____________________________
Tim Lassander, ordförande

__________________________
Kristina Holmqvist, prepkursansvarig

_______________________________
Viktor Kvist, sekreterare

______________________________
Salla Sinervuo, int. sekreterare

