Protokoll 7/17
20.3.2017

Justus ry/rf
Styrelsemöte 7/17

Tidpunkt:

20.3.2017

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
Salla Sinervuo

Borta:

Maija Heinonen

__________________________________________________________________________

Föredragningslista
1 § Mötets öppnande
Ordförande Tim Lassander öppnade mötet klockan 18:32.
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 Jenni Talvela
Maria Lilius och Kristina Holmqvist

4 § Godkännande av föredragningslistan
Till föredragningslistan tillades: OVVS som punkt 14 § och Justus vårmöte som punkt 15 §.
Föredragningslistan godkändes.
5 § Anmälningsärenden
Vårresan blev inte av p.g.a. antalet deltagare.
6 § Godkännande av förra mötets protokoll
Förra föredragningslistan godkändes.
7 § Prepkurs
Den svenska kvoten är full och anmälda till den finska är fortfarande 12 personer.
Hyran i Vasa Övningsskola är avtalad.
Grupperna delas in under det första infotillfället, som ordnas den 28.3.2017.
Då anmälningstiden tar slut börjar Kristina och Jenni kontakta prepkursföreläsare.
8 § Tutorval
Efter ett tyst val valdes följande personer till tutorer för läseåret 2017-18:
Arvid, Erna, Eveliina, Theo, Mira
9 § Pampasveckan
Anmälningar 59 stycken. Anmälningstiden förlängts till den 21.3.2017.
Piitu går ännu igenom planerna med sitt utskott där de finslipar festligheterna.
Piitu har inget mer och tillägga. Alla blir tysta.
I väntan på Dröömin...
10 § Juristförbundets karriärkväll
Evenemanget börjar 15:00.
Sofia och Jenni sköter om matläggningen.
Tim går tillsammans med till butiken och köper tillbehören.
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11 § Advokatförbundets kväll
Evenemanget den 24.4.2017.
Planerandet för kvällen ännu uppe och vi återkommer till det senare, då kvällen närmar sig.
12 § Vårens alumnlunch
Rekommenderat vecka 16 och fredagen 21.4.2017.
Styrelsen återkommer till ärendet senare.
13 § iZettle till Justus
Betalningterminal så att medlemmar skulle kunna betala deltagningsavgifter direkt till Justus
genom kort istället för att betala genom kontoöverföring.
Alternativet vore behändigt, då detta skulle underlätta den allmänna betalningsrörelsen och
försnabba betalningsregistreringarna, konstaterade Joonas.
14 § OVVS
Idrottsprojektet är på gång till nästa höst.
Ideén vore att alla betalar en fast summa varje år och högskolan betalar sedan denna
tillbaks. Målet vore att staden står för lokalerna och i övrigt är planeringen i god fart. I övrigt
konstaterades att Justus är med i verksamhet som är lönsam för våra egna medlemmar samt
i evenemang och tillställningar som är synliga och omfattande, t.ex. vappen.
15 § Justus vårmöte
Förra året hölls mötet i april.
Detta år den 27.4.2017 kl. 17:30.
Viktor skickar meddelande om mötet via mail. Jee.
Piitu gör ett FACEBOOK evenemang av skitet.
16 § Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen 27.3.2017 kl. 15:00.
17 § Avslutande av möte
Ordförande Tim Lassander avslutade mötet kl. 21:12.
(BONGOKAUSI AVATTU).

____________________________
Tim Lassander, ordförande

____________________________
Maria Lilius, exkursionsansvarig

_______________________________
Viktor Kvist, sekreterare

_______________________________
Kristina Holmqvist, prepkursansvarig

