
PROTOKOLL fördt vid öfversty

relsens sammanträde å Svenska Fotboll 

förbundets kansli måndagen den 11 ja

nuari 1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Ekberg, Frostell, 
Johnson, Lindgren, Lindner, Nils
son, Rosswall och Sundholm jämte 
revisoren hr Åkerholm.

§ 1.

Protokollet från öfverstyrelsens sammanträde den 

17 december föredrogs och godkändes.

§ 2.

Skattmästaren påpekade att den i § 12 af det upp

lästa protokollet upptagna nettovinsten vid förening

ens internationella boxningstäflingar (Kr. 1934:20 + 

oredovisade 69:30) komme att underskridas, då ännu 

några utgiften voro oreglerade, hvarjämte Svenska 

Boxningsförbundets vinstprocent (10 %) icke frånräk

nats.

§ 3.

Föredrogs en räkning från hr Birger Gillström å 

Kr. 300:- för diverse utfördt arbete i klubblokalen. 

Efter meddelande att hr Gillström vore villig efter

skänka Kr. 140:- beviljades han resterande Kr. 160:-, 

hvaraf han redan utfått Kr. 100:-.

§ 4.

Upplästes ett tack från hr Edvin Sandborg för 

hågkomsten på 50-årsdagen d. 15/12.

§ 5.

Föredrogs en skrifvelse af 22/12 från hr Egil 

Torbiörn, enligt hvilken han afsade sig sitt mandat 

inom Öfverstyrelsen.



§ 6.

Rapporterades följande behållningar från A-lagets 

vänskapsmatcher i bandy; 29/11 mot I.K Göta Fr. 723:-, 

6/12 mot Hammarby I.F. ingen vinst (på grund af att 

Hammarby tillgodoräknat sig en från början icke öfver

enskommen planhyra), 20/12 mot Uppsala-Kamraterna Kr. 

234:62.

§ 7.

Rapporterades att Bandysektionens insamlingslis

ta för säsongen 1924-25 redovisats, balanserande å Kr. 

174:-.

§ 8.

Frågan angående utgifvande af nästa nummer af 

"Djurgårdaren" bordlades.

§ 9.

Beslöts att snarast möjligt inbjuda Öfverstyrel

sen jämte ett antal intresserade medlemmar till dis

kussion angående reorganisationen af ett A-lag i fot

boll.

§ 10.

Uppdrogs åt Fotbollsektionens styrelse att for

tast möjligt efter ofvannämnda sammankomst utlysa års

möte med sektionen.

§ 11.

En inbjudan från Idrottssällskapet Halmia, Halm

stad, till matcher för A-laget i fotboll i Halmstad, 

Varberg, Falkenberg och (event.) Hälsingborg o. Malmö 

omedelbart efter seriesäsongens slut bordlades i af

vaktan å det af Svenska Fotbollförbundet under utar

betande varande serieprogrammet för vårsäsongen.

§ 12.

Fastställdes medlemsantalet vid årsskiftet till 



§ 13.

Beslöts att hr Konrad Johnsons skuld till fören

ingen för disponerande af Tranebergs dansbana under 

fredagsaftnar (6 à 7 ggr à Kr. 10:-) skulle anses ut

jämnad med de Kr. 125:- som hr Johnson bidragit med 

vid inläggningen af det nya dansgolfvet.

§ 14.

Beslöts att kalla föreningen till årsmöte freda

gen den 12 mars kl. 7.30 e. m. å lokal som senare be

stämmes.

§ 15.

Beslöts att kalla föreningen till allmänt samman

träde torsdagen den 21 januari kl. 7.30 e. m. å Gustaf 

Wasa-automaten, Upplandsgatan 51. För att få närvara å 

detta sammanträde skulle medlemskort för 1925 eller 

1926 företes.

Till kontrollanter af medlemskapet utsågos hrr 

Knut Sandlund och Nils Nilsson.

§ 16.

Beslöts att ingå till Stockholms Fotbollförbunds 

årsmöte med förslag om att någon procent af vinsten 

tilldelas de föreningar, som deltaga i D.M. i fotboll 

och bandy.

För att om möjligt få stöd för förslaget beslöts 

att undersöka meningarna om detsamma hos följande för

eningar: A.I.K., Bollklubben, Göta, Hammarby, Järfva, 

Kamraterna, Lidingö I.F., Linnéa, Marieberg, Nacka, 

Reymersholm, Sundbyberg, Traneberg och Westermalm.

§ 17.

Frågan angående Allm. Idrottsektionens prisut

delning bordlades.

§ 18.

Beslöts att undersöka möjligheterna för en elekt

rifiering af Tranebergs Idrottspark och söka genomfö

ra en sådan till sommaren.



§ 19.

Beslöts att ansöka hos Sällskapet Gamla Djurgår

dare om en donation på Kr. 200:- till utgiftsbidrag 

vid “Saltsjöbadsdagen“ och 35-årsjubilét.

§ 20.

Uppdrogs åt hr Konrad Johnson att underhandla 

med Svenska Boxningsförbundet angående prolongation 

af föreningens skuld till förbundet.

§ 21.

Beslöts att anmoda hedersmärkesinnehafvarne att 

i god tid före årsmötet inkomma med uppgift på de nya 

märkesmän, som af dem utsetts.

§ 22.

Sanktionerades en klubbmatch i boxning mot *Upp

sala Idrottsförening söndagen den 17 januari. Inga ut

gifter skulle drabba föreningen för detta engagemang.

§ 23.

Beviljades Boxningssektionens framställning att 

få sända 3 representanter till täflingar i Örnskölds

vik d. 23-24 januari. Alla utgifter skulle bestridas 

af arrangörerna.

§ 24.

Beslöts att låta skattmästaren till sektionsin

kasserarne utsända listor å medlemmar som häfta i 

skuld för årsafgifter samt en uppmaning att i möjli

gaste mån söka indrifva dessa afgifter.

§ 25.

Beslöts att tillställa Skidsektionen en anmaning 

att vid allmänna täflingar anmäla endast fullt kvali

ficerade deltagare, hvilka också fullföljde det gifna 

täflingsuppdraget. Beslutet tillkom för att i mesta 

möjliga mån söka nedpressa kostnaderna för startaf

gifter.



§ 26.

Efter föredragning af egenhändiga ansökningar 

invaldes till nya medlemmar af föreningen n: ris 

4110—4148.

In fidem

Justeras d. 16/2 1926


