V.C.i.S:s styrelse och planeringsmöte den 19/8 2004
Öppnar ordförande Blom mötet
Undertecknar Karl Waltré som protokollförande
Närvanande: Blom Suevia Freiburg, Glaessgen Suevia München, Waltré Hildeso-Guestphalia
Göttingen, Geissler Suevia Freiburg Suevia München, Waltré Suevia Freiburg.
1. Redigering av stadgar
Blom läser ut först upp de gamla stadgarna och sedan hans förslag till nya stadgar. Styrelsen
påpekar vissa formuleringen man vill ha annorlunda i den nya stadgan varpå den nya
utformningen klubbas igenom.
2. Kassa, årsavgifter
Blomqvist får i uppdrag att öppna ett avgiftsfritt personkonto dit medlemmar kan överföra
årsavgift och inbetalningar utan avgift. Denna uppgift ska han ha avklarat i god tid innan
inbjudningarna till medlemmarna går ut så att kontonumret kan finnas med i inbjudan.
20 kr anses vara en acceptabel medlemsavgift. Knut Waltré reserverar sig och anser beloppet
vara för högt.
3. Medlemsregistret och ev. diskussion kring utskick.
Det bestäms att Glaessgen och Geissler ska gå igenom och i möjligaste mån ska aktualisera
medlemslistan innan utskick för hösten Stammtisch går ut.
4. Höstens Stammtisch
Preliminärt datum sätts till den 13 november. Inbjudningar till medlemmar ska skickas ut en
månad innan det aktuella datumet. Glaessgen och Geissler ordna utskicket.
Hur räkningen efter Stammtisch bör delas i framtiden diskuteras. Karl Waltré föreslår att en
delning av notan ska ske direkt efter avslutad måltid. Därefter ska deltagarna betala direkt till
personalen.
Det bestäms att Blom ska vara klar med text till inbjudan innan första oktober. Vidare ska han
ringa till ”Zum” för att boka lokal.
Knut Waltré skall ordna med liederheft.

4. Styrelsen för år 2005.
Styrelsen och ämbeten bestäms till:
Vorsitzer: Blom
Schriftsteller: Glaessgen
Kassenwart: Blomqvist
Speefuchsmajor: Karl Waltré
Vice. Speefuchmajor: Knut Waltré
Vice. Schriftsteller und Faxe: Geissler

5. Vårens 10-årsfirande
Det bestäms att var och en ska bjuda in sin egen Corps. Karl Waltré ska bjuda in Suevia
Freiburg. Knut Waltré ska bjuda in Corpsstudenter boendes i Norden.
Blom skriver inbjudan till medlemmar samt text till artikel i Corpszeitung och Geissler
korrigerar.
Glaessgen ska anmäla Blom till Corpszeitung.
Glaessgen ska bjuda in ambassaden.
Datum sätt till den 21 maj. Platsen till ”Zum”. Det påpekas att fanor, kneipjacken och
schlägern måste ordnas.
6. Speefuchsenarbeit
Karl Waltré föredrar hur han har tänkt sig att genomföra speefuchenarbetet.
Karl Waltré får i uppdrag att ordna en mailadress. Mailadressen ska vara:
vorstand@corps.se
Alla i styrelsen ska ha möjlighet att gå in och använda sig av denna mailadress.
7. Arkifrågor
Blom fixar
8. Övriga frågor
Geissler paukt sich ein in der Verein mit einem Ganzen (0,5).
På förslag av Knut Waltré bestäms att första torsdagen kl. 19 mötas för ”after work”-öl på
”Zum”.
Mötet avslutas och deltagarna ger sig på sillen och snapsen.
Karl Waltré

