Kortfattad verksamhetsberättelse perioden 2005–2008
Nedklottrad under hast ur huvudet kvällen före årsmötet, så flera saker är säkert bortglömda.
Styrelsen har bestått av: undertecknad Edward Blom som Vorsitzender, Thomas Blomqvist
som Kassenwart, Axel Glaessgen som Schriftführer. Geissler som övrig ledamot och Knut
Waltré som Fuchsmajor, Webbmaster och inofficiell ”vice ordförande”, som avlastat
Vorstinzender rejält särskilt sista året. Under periodens början var även Karl Waltré medlem
av Vorstandet och under dess slut adjungerades von Unge. (Egentligen skulle valperioden har
slutat redan 2007, men av någon anledning har inget medlemsmöte kommit att hållas förrän
nu. Bör påpekas även att undertecknad Blom avsade sig Vorsitzender-skapet och trädde
tillbaks till en övrig ledamotpost 2007, men att detta inte fullt accepterades av övriga
Vorstandet.)
Verksamheten för V.C.i.S. under den senaste styrelseperioden åren 2005–2008 måste
beskrivas som mycket lyckosam:
Vi har fortsatt ha After Work nästan varje första torsdag i månaden under terminerna, och
någon gång under sommaren, med tiden har de kommit att kallas Stammtisch. De flesta möten
har haft ett tiotal besökare. Bytet från Zum Franziskaner till Moldau har slagit mycket väl ut.
Moldaus vänliga personal verkligen månar om oss och det känns som vår förening där fått ett
riktigt hem. Dessutom är maten bättre och ölen billigare.
De Stammtisch som tidigare hölls en lördag på våren respektive en på hösten har upphört.
Istället har de ersatts med Kneipen. Två Kneipen hållna på von Unges Möllntorp har
verkligen märkt ut sig, men även de båda Kneipena hållna i Moldaus inre rum har varit
trivsamma och lyckade om än med färre deltagare.
Bland specialmöten kan annars nämnas ett mycket lyckat julbord på Sjöpaviljongen december
2007 och ett Stammtisch där nästintill alla deltagarna tog med sina flickvänner –
undertecknad har ännu inte blivit klokt på om det var en slump eller ett planerat arrangemang.
Vidare ett fantastiskt Valborgsfirande hemma hos broder Runius, om det dock slutade i ett
visst töcken. Ett ungdomsutskott inom föreningen har även haft minst en separat träff.
Speefuchsarbetet har fungerat gott, med 5–6 svenskar som blivit aktiva corpsstudenter helt
eller delvis tack vare V.C.i.S. Tillströmningen av nya medlemmar från Tyskland har
huvudsakligen bestått av dessa svenskar, men även några nya tyskar har dykt upp under
perioden.
Ett problem är att den ofta brutna, men ändå tyska som tidigare alltid dominerade
Stammtsicharna fullständigt, sedan ett par år övergått till svenska. Detta därför att allt större
del av medlemmarna är svenskar och de tyskar som närvarat kunnat flytande svenska. Det är
min förhoppning att vi i framtiden ändå kommer kunna återgå till principen att samtalen skall
ske på tyska – men att sådana här dokument tillåts skrivas på svenska ...
Administrationen, som varit undertecknads särskilda sorgebarn, har fungerat hjälpligt. En
matrikel har utkommit och utdelats till medlemmarna, men bara vid ett tillfälle. Ett år har
medlemsavgift insamlats i en hatt, men övriga år har inkomsterna (som vanligt) bestått i att
delar av styrelsen fått skjuta till pengar, eller att man gjort vinst på någon aktivitet, vanligtvis
Kneipen. Kassabok är inte förd, någon revisor eller valberedning inte vald. Styrelsearbetet har

mestadels skett via mejl och telefon och endast sällan via styrelsemöten. Protokoll har inte
inkommit från förra medlemsmötet och endast från något styrelsemöte. Arkivfunktionen har
uppehållits av undertecknad och gästboken har förts på ett mycket tillfredsställande sätt.
Två trogna medlemmar Hans Gauert och Georg Purkhold EM har gått ur tiden under perioden
till stor sorg för alla medlemmar. Minnesstunder har hållits för båda. Bland de som återvänt
till Tyskland märks särskilt Geissler, som var aktiv i der Vorstand under sin tid i Sverige,
samt von Lucius, vars person starkt präglade After Worken/Stammtischarna under den tid han
var stationerad av FAZ i Stockholm. Karl Waltré som lämnade oss för London har också varit
saknad, liksom vår Verkehrsgats Roubert – även om det må erkännas att det fanns en poäng
med att åter kunna få en syl i vädret. Vad gäller medlemmar och gäster hänvisas annars till
gästboken, som undertecknad även låtit skanna av av säkerhetsskäl.
Föreningen har under perioden fått en hemsida såväl som en Facebook-grupp. Särskilt den
första har varit av stor nytta, men även den sistnämnda har fyllt en praktiskt funktion, särskilt
vid speefuchsenarbetet.
Det är med tillförsikt som jag efter 13 år i Vorstandet nu ser en ny grupp engagerade unga
corpsstudenter ta över. Lycka till!

Stockholm, den 1 oktober 2008

Edward Blom, avgående Vorsitzender

