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Konstituiga kunveno de la Senato de AIS por
la jaroj 2004–2007, okazinta en la paroĥejo
de S-taj Paŭlo kaj Johano, Rimini / San Giu-
liano Mare, 2003-09-06, 10h00–10h30.
Partoprenantoj: estontaj senatanoj Frank, Que-
dnau, Fössmeier, Minnaja, estontaj vicsenatanoj
Pennacchietti, Angstl.

1 Danko.
La reelektitaj senatanoj dankas al ĉiuj apartenan-
toj de la ankoraŭ dêoranta Senato pro la plenu-
mita laboro. Apartan dankon la Senato esprimas al
OProf. Fabrizio Angelo Pennacchietti, kunfondinto
de la Akademio, pro lia 20-jara laboro kaj unuanime
elektas lin Honora Senatano.

2 Disdivido de la Senataj taskoj.
La ĝisnuna prezidanto OProf. Dr. habil. Helmar
Frank estas reelektita en sia ofico. Li akceptas sub
la kondiĉo, ke li povu esti certa, ke posteulo troviĝos
ek de 2008 kaj por la okazo, ke pro sanproble-
moj li devos demisii antaŭe. Honora Senatano Pen-
nacchietti kiel unua vicsenatano deklaras, ke en
ambaŭ okazoj li estos je dispono aŭ zorgos pri alia
kandidato.
Por la ofico de la vicprezidanto la prezidanto pro-
ponas la ĝisnunan vicprezidanton OProf. Minnaja,
kiu estas unuanime elektita. Same unuanime oni
elektas
• OProf. Bengt-Arne Wickström direktoro de la

financofico kaj trezoristo
• OProf. Reinhard Fössmeier direktoro de la

inform- kaj de la protokol-ofico kaj senata
sekretario

• OProf. Hans-Dietrich Quednau direktoro de la
ekzamen- kaj de la klerig-ofico

• OProf. Carlo Minnaja direktoro de la struktur-
kaj se la scienc-ofico

• OProf. Helmar Frank direktoro de la identec-
kaj de la honor-ofico

Laŭ rekomendo de la respektivaj direktoroj la Sen-
ato elektas jenajn vicdirektorojn:
• por la klerig-ofico vicsenatanon OProf. Eva

Poláková
• por la identec-ofico vicsenatanon OProf. Pen-

nacchietti
• por la honor-ofico vicsenatanon OProf. Hans

Michael Maitzen

3 Dekanoj por 2004–2008, proponoj al la sekcioj.
• Sekcio 1: OProf. Eva Poláková (akceptis)
• Sekcio 2: OProf. Pennacchietti (akceptis)
• Sekcio 3: OProf. Holdgrün
• Sekcio 4: OProf. Angstl (akceptis)
• Sekcio 5: OProf. Maitzen
• Sekcio 6: OProf. Lobin (akceptis)

4 Ekzamenofico 2004–2008, konstantaj membroj.
• Sekcio 1: OProf. Fössmeier
• Sekcio 2: OProf. Kor̂enevskaja
• Sekcio 3: OProf. Minnaja
• Sekcio 4: OProf. Angstl
• Sekcio 5: OProf. Maitzen
• Sekcio 6: OProf. Lobin

5 Diversâoj
Pri detaloj de la eventuala BUS en aprilo 2004 en
Bydgoszcz decidu la estraro de AKB.
La ekzamenofico elektas laŭ propono de sia direk-
toro OProf. Poláková vicdirektoro.

Protokolis:
OProf, Reinhard Fössmeier
protokol- kaj inform-ofico
Rimini, 2003-09-06
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