2010‐04‐09

Protokoll från V.C.i.S årsstämma den 8 april 2010

Deltagande medlemmar:
Knut Waltré
Edward Blom
Fredrik v. Unge
Philipp v. Jagow
Christoffer Stavenow
Axel Glaessgen
Thomas Blomqvist
Jan Liebe‐Harkort
Urban Lindström

Corps Hildeso‐Guestphalia
Corps Suevia, Freiburg
Corps Suevia, Freiburg
Corps Saxonia, Göttingen
Corps Suevia, Heidelberg
Corps Suevia, München
Corps Suevia, Freiburg
Corps Staufia, Stuttgart
Corps Nasovia, Würzburg

Deltagande observatörer (gäster):
Frank Elvers
Corps Saxonia, Göttingen
Tord Svensson
Burschenschaft Hanseatia zu Passau


Knut Waltré, ordf. V.C.i.S. öppnar medlemsmötet. Fredrik von Unge
utses till protokollförare.



Stämman konstaterar att mötet utlysts i vederbörlig tid.



Val av ny styrelse:
Valberedningen föreslog Gustaf Runius (Corps Franconia,
Tübingen) till ordförande, Knut Waltré (Corps Hildeso‐
Guestphalia) till zweitchargierte, Fredrik von Unge (Corps Suevia,
Freiburg) till drittchargierte, Karl Yliskiiskilä (Corps Suevia,
Freiburg) till fuchsmajor, Wilko Schmidt (Corps Borussia,
Tübingen) till Schriftführer och Andreas Bergman (Corps Suevia,
Freibrurg) som övrig styrelseledamot (gammelbrusch).
Valberedningens förslag accepteras av stämman med enhällighet.



Aktualisering av planerna för årets Stiftungsfest:
Fredrik v. Unge meddelade att inbjudningar till 2010‐års
stiftungsfest även skickats till corpsstudenter i Norge och Finland.
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Styrelsen hoppas på ett brett deltagande eftersom föreningen detta
år firar 15 år. Intresseanmälningar har redan inkommit från Finland.
Som kulturell aktivitet detta år kommer ett besök på Tidö slott,
ursprungligt uppfört av Axel Oxenstierna, att genomföras.


Ekonomin: Knut Waltré hade stämt av det ekonomiska läget med
Tessmar. På föreningens konto finns för närvarande drygt 1 000 kr.
Waltré konstaterar dock att många medlemmar inte betalat
årsavgiften på 100 kr för år 2010. Fredrik von Unge föreslogs ta över
ansvaret för föreningens konto.



Nachwuchs‐arbetet: Knut Waltré meddelade att två svenskar för
närvarande är aktiva i corpser i Tyskland. Ekbäck i Suevia, Freiburg
och Stefansson i Hasso‐Borussia.
Edward Blom känner till ytterligare en svensk som ska studera i
Tyskland och eventuellt har intresse av aktivitet i corps, och frågar
därför om spefuchsar kan inbjudas till årets stiftungsfest. v. Unge
meddelade att spefuchsar är välkomna till kneipen.



Styrelsens förslag om att välja Edward Blom till hedersmedlem:
Knut Waltré redogjorde för skälen för styrelsens förslag. Blom var
en av två grundare till V.C.i.S. Därutöver har han under tretton års
tid innehaft ordförandeposten, och under vissa perioder även andra
poster i styrelsen. Blom har under de gångna åren visat ett stort
engagemang för V.C.i.S. Axel Glassgren och Thomas Blomquist
menade att det ligger Edward Blom i fatet att han är under 40, inte
har suttit krigsfånge och inte är doktor (som vår förra EM var).
Styrelsens förslag accepterades av stämman med enhällighet. Blom
utsågs till hedersmedlem från och med den 29 maj 2010.



Övrigt:
Philip v. Jagow föreslog att V.C.i.S. borde hålla en kneipe i en av
Uppsalas studentnationer. Christoffer Stavenow höll med och
menade att Södermanlan‐Nerikes nation skulle passa för detta
syfte. Det föreslogs vidare att Bergman borde ges uppgiften att
organisera denna kneipe.



Knut Waltré avslutade årsstämman för år 2010.

Vid protolollet

v. Unge, Sueviae Freiburg

