Statuter för
Verein Corpsstudenten in Schweden

1. Namn och symbol
Organisationens namn lyder: Verein Corpsstudenten in Schweden och dess officiella
förkortning är V.C.i.S.
V.C.i.S. vapen består av de tre kronorna, som symbol för Sverige och i dess mitt en
cirkel som symbol för respektive Zirkel och circulus fratrum. (När vapnet pryder en
individuell tillhörighet ersätts cirkeln med personens egen Zirkel.) Runt vapnet finns
ett urval av medlemmarnas corpsfanor.
2. Syften
V.C.i.S. primära syfte är att främja kontakten mellan enskilda Corpsstudenter bosatta
i Sverige.
Andra syften är att förinnerliga relationerna mellan de i Sverige bosatta
corpsstudentrna och det övriga corpsstudenteriet i Tyskland samt att sörja för en
kraftig återväxt (Nachwuchs) av svenskar i de tyska corpserna.
3. Medlemskap
Som medlem antas person tillhörig tyskspråkig Studentcorps (Kösener, Weinheimer
eller freie Corps) med anknytning till Sverige (t.ex. genom nuvarande eller tidigare
bosättning).
Hedersmedlem kan utses av medlemsmötet efter förslag av styrelsen eller enskild
medlem.
4. Uteslutning
Om en medlem uppträder på ett synnerligen ovärdigt sätt kan sådan uteslutas enligt
beslut av medlemsmötet med ¾ majoritet.
Om en medlem upphör att vara medlem av en tyskspråkig Studentcorps upphör han
även automatiskt att vara medlem av V.C.i.S. eftersom kriterium för medlemskap då
ej längre uppfylls.
5. Röstning
Röstning sker alltid öppet.

6. Medlemsmöte
Högsta beslutande organ inom V.C.i.S. är Medlemsmötet. Detta skall hållas när
styrelsen eller en majoritet av medlemmarna anser det påkallat, dock minst vart
tredje år, och utlysas minst en månad i förväg. Rösträtt äger var närvarande medlem.
Medlemsmötet väljer styrelse bestående av Vorsitzer, Kassenwart och Schriftführer
samt helst även en Speefuchsmajor (Nachwuchsbeauftragter), och om så anses
påkallat, två övriga ledamöter.
Medlemsmötet väljer även revisor (vars uppgift är att till varje medlemsmöte avlägga
revisionsberättelse över styrelsens arbete och skötsel av ekonomin) samt en
valberedning bestående av tre personer (varav minst två inte är medlemmar i
styrelsen).
Styrelsen väljs för en mandatperiod av tre år. Om ledamot önskar avgå i förtid kan
styrelsen själv förnya sig med upp till två ledamöter under mandatperioden. Om fler
förnyelser behöver ske kallar styrelsen till medlemsmöte. (Styrelsen kan adjungera
medlemmar till styrelsemötena.)
Medlemsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
7. Styrelsen
Organisationens praktiska göromål skall handhas av styrelsen. Om inte styrelsen
beslutat delegera uppgifter till andra styrelseledamöter gäller följande
arbetsfördelning:
Vorsitzer företräder föreningen utåt, ansvarar för den övergripande planeringen av
verksamheten, kallar till och organiserar styrelsemöten samt skriver medlemsbrev.
Kassenwart ansvarar för att alla medlemmar betalar sina årsavgifter samt för
bokföring och bokslut.
Schriftführer ansvarar för utskick av kallelser till medlemmarna, förande av matrikel
samt skrivande av styrelse- och medlemsmötesprotokoll.
Speefuchsmajor ansvarar för återväxt av svenska medlemmar vid Corpserna i
Tyskland genom nätverkande, reklam och andra åtgärder.
Övriga arbetsuppgifter som fördelas var mandatperiod är: Sånghäfte, bokning av
lokal, förberedande av medlemsmöten, gästbok och förvarande av sällskapets
tillhörigheter och arkiv.
8. Ändring av statuter
För tillägg eller annan ändring av dessa statuter krävs 2/3-dels majoritet vid ett
medlemsmöte, eller enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmötet med
minst ett halvt år emellan.
9. Upplösning av förening

V.C.i.S. upplöses av medlemsmötet med 2/3-dels majoritet vid ett medlemsmöte,
eller enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöte med minst ett halvt
år emellan.

