
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Svenska Fotboll

förbundets kansli tisdagen den 16 feb

ruari 1926.

N ärvarande: hrr Hedjerson, Andrén, Ekberg, 
Frostell, Johnson, Lindgren, 
Lindner, Nilsson, Rosswall, Schör
ling och Sundholm.

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

11 januari föredrogs och godkändes.

§ 2.

Jämlikt föreningens stadgar beslöts att till 

ständiga medlemmar af föreningen kalla de nyblifna 

svenska mästarne i ishockey:

Ruben Allinger, 
Folke Andersson, 
Wilhelm Arve, 
Ernst Carlberg, 
Nils Johansson, 
Erik Lindgren och 
Walter Söderman,

(den i mästerskapslaget äfven deltagande Sune Anders

son redan tidigare invald som ständig) under förutsätt

ning att ofvanstående medlemmar fullgjort sina skyldig

heter till föreningen t.o.m. 1925.

§ 3.

Såsom erkänsla för mångårigt förtjänstfullt arbe

te inom föreningen beslöts att till ständiga medlemmar 

kalla:

Konrad Johnson, 
Edwin Sundberg och 
Curt Widgren

under samma villkor, som i föregående § nämnes.

§ 4.

Uppdrogs åt skattmästaren att ombesörja beställ

ningen af 10 st. stora och 10 st. små hedersmärken.

§ 5.

Uppdrogs åt skattmästaren att ombesörja beställ

ningen af en stor guldmedalj till dir. C. Hellberg.



§ 6.

”Idrottsringens” årsberättelse för 1925 föredrogs, 

och af densamma framgick att en utdelning af Kr. 100:- 

kommit de i sammanslutningen upptagna klubbarna till 

godo.

§ 7.

Med anledning af S. & I.K. Hellas utträde ur 

"Idrottsringen" samt en skrifvelse i samband härmed 

från Djurgårdens representanter inom ”Ringen” med an

hållan om direktiv vis-à-vis föreningens ställningsta

gande till ett fortsatt samarbete med de kvarstående 

tvenne föreningarna beslöts att bordlägga frågan i af

vaktande å utlåtande från dels Allm. Idrottsektionen, 

dels Järfva I.S. och Kronobergs I.K.

§ 8.

Från Brottningssektionen rapporterades, att den

samma till styrelse för 1926 valt: A.Schörling (ordf.), 

H. Svensson (sekr.), G. Svensson (kassör), David Karls

son, H. Östher, V. Palmkvist och E. Hult (öfriga leda

möter) .

§ 9.

Beslöts att kalla föreningen till allmänt samman

träde för kandidatnominering till Ö.S.-valet, stadge

justering m.m. måndagen den 22 februari kl. 7 e.m, å 

Gustaf Wasa-automaten, Uplandsgatan 51.

Till kontrollanter af medlemskapet vid sammanträ

det valdes hrr Kils Nilsson och Knut Sandlund.

§ 10.

Beslöts att föreningens segrande representanter 

vid landsmatcher i de idrotter, som föreningen utöfvar, 

skola tilldelas diplom B 1.

§ 11.

Beslöts att tilldela medlemmen Joel Eng ett an

slag på Kr. 30:- för diverse omkostnader under träning

en till Nordiska Spelen.



§ 12.

På framställning af Skidsektionen beslöts att 

föreningen vid S.M. i Luleå skulle låta sig represen

teras af 6 st. löpare i kombinerade och. backlöpningen 

samt 1 st. löpare (Joel Eng) i längdloppen.

För täckande af kostnaderna för denna representa

tion skulle föreningen garantera den eventuella brist, 

som kan uppstå sedan Skidsektionen bidragit med vinsten 

å Bernsfesten d. 3/2 (c:a 500:- kr.) och Föreningen 

för Skidlöpningens Främjande (genom Stockholms Idrotts

förbund) med ungefär lika mycket.

§ 13.

Beslöts att arrangera de uppskjutna D. M.-täfling

arna i backlöpning och kombinerad löpning d. 27-28/2 i 

Hammarby skidbacke.

Biljettpriserna vid dessa täflingar fastställdes 

till Kr. 2:- för reserverad plats, Kr. 1:- för öfriga 

platser och Kr. 0:50 för barn.

§ 14.

Uppdrogs åt hr Axel Rosswall att vid Stockholms 

Fotbollförbunds årsmöte d. 19/2 låta uppställa sig som 

kandidat till styrelsen.

§ 15.

En inbjudan från hr Yngwe Anderson, Eskilstuna, 

till deltagande i en mellansvensk B-lagsserie i fot

boll afböjdes.

§ 16.

En skrifvelse från Frankfurter Sportgemeinde 

”Eintracht” med anbud å en turné (fotboll) till Stock

holm under april, maj eller juni lades till handling

arna.

§ 17.

En vädjan från Stockholms Yrkeskorporationers 

Idrottssammanslutning om afskrifning af en skuld å Kr. 

443:- bordlades.



§ 18.

Beslöts att bidraga med Kr. 100;- till restau

rering af klubblokalen, Döbelnsgatan 97 (oljefärgs

strykning af väggar och tak, reparation af vattenled

ningsrör m.m. ) under förutsättning att hyresvärden be

strede resten af kostnaderna.

§ 19.

Beviljades ett anslag af Kr. 25:- till Allm. 

Idrottsektionen för inköp af mumrickar, att användas 

vid inomhushopp.

§ 20.

Beslöts att inbjuda direktör Carl Hellberg till 

jubileumssupén efter årsmötet å Fenix d. 12 mars.

§ 21.

Beslöts att till samma supé eventuellt inbjuda 

de olika förbundsordförandena samt stadionchefen.

§ 22.

Beslöts att omkring den 10 mars utannonsera ar

rendet af Tranebergs dansbana och servering (tillsam

mans eller var för sig). Anbudstiden skulle utgå den 

31 mars.

§ 23.

Föredrogs skattmästarens kassarapport för 4:de 

kvartalet 1925, balanserande å Kr. 13.405:16 och ut

visande ett kontantsaldo vid årsskiftet, stort Kr. 

1.222:50.

§ 24.

Med anledning af ett påpekande att ett flertal 

idrotts- och skidlöparmärken kvarligga hos föreningen 

outlösta beslöts att för framtiden iakttaga att god

kända prof för dessa märken ej insändas till resp. 

förbund, förrän märkestagare deponerat lösenafgift 

hos föreningen.


