Protokoll från medlemsmöte i V.C.i.S. den 26 maj 2012
Plats: Stammlokalen, Mölntorp
Närvarande medlemmar:
Gustaf Runius (ordf.)
Knut Waltré (vid protokollet)
Peter Priebe
Nils Tamm
Måns Molin
Patrik Gunnarsson
Fredrik von Unge
Urban Lindström
Karl Ylikiiskilä
Erik Ekbäck

Corps Franconiae, Tübingen
Corps Hildeso-Guestphaliae
Corps Borussiae, Tübingen
Corps Possoniae, Wien
Corps Sueviae, Freiburg
Corps Possoniae, Wien
Corps Sueviae, Freiburg
Corps Nasoviae, Würzburg, Corps Flamineae
Corps Sueviae, Freiburg
Corps Sueviae, Freiburg

Närvarande observatörer:
Alexander Aminoff

Corps Guestphalia et Suevoborussiae

1.

Medlemsmötet öppnas kl. 20.10

2.

Dagordningen godkännes

3. Runius (Franconiae) väljs till ordförande på mötet och Waltré (Hildeso
Guestphaliae) väljs till sekreterare.
4. VCiS ordförande förtäljer att det för närvarande finns en svensk fuch i Tyskland
(von Beetzen på Suevia Freiburg). Han trivs bra och är en god representant för
svenska corpsstudenter i Tyskland. Förhoppningsvis blir fler svenskar aktiva nästa år.
En spefuchs (en Uppsalastudent) har besökt vårt stammtisch och han väljer för närvarande mellan de tre corpserna i Heidelberg. Han blir förhoppningsvis aktiv SS 2013.
Präsidium ska spegla hela Tyskland (och även Stortyskland (läs Österrike)) och Flandern. VCiS skulle kunna breddas för att även få in övriga länder i Norden (oklart hur).
5. Ekonomi. Vi har för närvarande 1500kr i kassan. Förlust för förra årets Kneipe
men ingen ko på isen. Vi ska se över våra förvaltningsstrukturer.
6.

Sångbokskommissionen. Arbetar oförtrutet vidare. Vi enades som att
a. Vi ska ha en inbunden sångbok (med nitar) till 20-årsjubilieet
b. Detta bör enligt Priebe (Borussiae Tübingen) inte kosta mer än
100 - 150kr
c. Runius (Franconiae) tar gärna emot förslag till sångboken
d. En länge diskussion hölls om ev. svenska sånger i sångboken. Gunnarsson (Posoniae) ville köra allt på tyska. Detta skulle innebära att vi tog
bort låtar på latin och dialekt som för närvarande finns i Allgemeines
Deutsches Kommersbuch. Mertalet ville dock ha med vissa svenska studentsånger som Längtan till landet m fl.

e. Lindström (Flameniae et Nassoviae) ansökte om att gå med i sångbokskommissionen vilket beviljades enhälligt.
7.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår

8.

En enhällig stämma valde den nya styrelsen vilken består av
i. Fredrik von Unge (Sueviae Freiburg) – senior första året och mentor
till nya styrelsen
ii. Hampus Stefansson (Hasso-Borussiae) – ledamot
iii. Erik Ekbäck (Sueviae Freiburg) – ledamot
iv. Nils Tamm (Posoniae) – ledamot
v. Wilko Schmitt(Borussiae) – ledamot (glesbygdsansvarig och buxenbrief)
vi. Patrik Gunnarsson (Posoniae) - suppleant

