
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde i N. A. Hedjersons 

glasmästeriaffär måndagen d. 8 mars 1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Ekberg, Johnson, 
Lindgren, Lindner, Nilsson, Ross
wall och Schörling jämte reviso
rerna hrr Bång och Åkerholm.

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

16 februari föredrogs och godkändes.

§ 2.

Beslöts att i samband med supén efter årsmötet å 

Fenixpalatset d. 12 mars anordna dans och att för mu

sikens utförande anskaffa en pianist.

§ 3.

På förslag från Allm. Idrottsektionen beslöts att 

till supén inbjuda Svenska Idrottsförbundets tränare, 

hr Gösta Holmér.

§ 4.

Till kontrollanter af medlemskapet vid årsmötet 

utsågos hrr Nils Nilsson och Knut Sandlund med rättig

het för dessa att afgöra medlemmars inträdesberättigan

de eller icke.

§ 5.

Sekreterarens förslag till årsberättelse - hvartill 

skulle tillkomma en resumé öfver de olika sektionernas 

arbete under verksamhetsåret - godkändes efter före

dragning.

§ 6.

Jämlikt uppdraget från föregående årsmöte beslöts 

att i årsberättelsen intaga som Ö.S:s åsikt ifråga om 

en event. nedskrifning af värdet å Tranebergsfastighe

ten; att någon anledning för en dylik nedskrifning f.n, 

ej förefinnes, men att Ö.S. föreslår värdesummans af

rundande till Kr. 75.000;-.



§ 7.

Jämlikt uppdraget från allmänna sammanträdet den 

22 februari beslöts att,utöfver förut öfverenskomna ut

märkelser, vid 35-årsjubileet utdela följande diplom:

Stora diplomet (dipl. A) till:
G. H. Andersson, 
Harald Andrén, 
John Bång, 
Ernst Ekberg, 
E. Frostell, 
Karl Gustafson, 
N. A. Hedjerson, 
Einar Hemming, 
Carl Jahnzon, 
John G. Jansson, 
Johan af Klercker, 
Edvard Nordberg, 
Birger Nylund, 
Einar Olsson, 
V. N. Petsén, 
Albert Sandström, 
Albin Sandström, 
Alfred Sandström, 
Axel Schörling, 
Karl Sundholm, 
Gottfrid Svensson, 
Carl Wilhelmson och 
Hjalmar Åkerholm 

samt;
Erik Bergvall,
Hilding Hallgren, 
Anton Johanson, 
Gustaf Johansson, 
Elis Juhlin och 
Ernst Killander.

Lilla diplomet (dipl. B 1) till:
J. Blomkvist, 
Nils Carlsson, 
Sven Danielsson, 
A. Gauffin, 
Birger Gillström, 
Rudolf Johansson, 
David Karlsson, 
Karl Kylander, 
Fritz Larsson, 
Karl Lilieqvist, 
Axel Lindgren, 
Edmund Lindmark, 
Karl Lindroth, 
Nils Nilsson, 
Berndt Nylund, 
Knut Sandlund, 
Henrik Svensson, 
Erik Thorén, 
Nils Törnqvist, 
Curt Widgren och 
Henning Östher.

§ 8.

Från Brottningssektionen rapporterades att vins

ten å af föreningen arrangerade D.M. i grekisk-romersk 

brottning uppgått till Kr. 239:95.



§ 9.

Ett från revisorerna föreliggande skriftligt för

slag att tilldela föreningens skattmästare, hr Karl 

Sundholm, en gratifikation på Kr. 400;- för hans upp

offrande arbete under den senaste treårsperioden bi

fölls enhälligt med vidareremiss till årsmötet.

§ 10.

Hr Rosswall rapporterade, att de s.k. storklubbar

nas tilltänkta aktion vid Stockholms Fotbollförbunds 

årsmöte gått om intet på grund af att ett par från de

ras håll tilltänkta styrelsekandidater i sista stund 

återtagit sina kandidaturer.

§ 11.

En skrifvelse från Allm. Idrottsektionen, klargö

rande dess åsikt om föreningens ställning vis-à-vis 

”Idrottsringen”, bordlades.

§ 12.

En inbjudan till deltagande i Göteborgs Atlet

klubbs internationella boxningstäflingar d. 20-21/3 

remitterades till Boxningssektionen.

§ 13.

Beslöts att hos Ernst Lindgrens tryckeri bestäl

la 2.000 ex. af föreningens nyredigerade stadgar.

§ 14.

Beslöts att hos Nylunds Litografiska tryckeri be

ställa 300 ex. af föreningens lilla diplom (B 1) för 

en kostnad af Kr. 150:-.

§ 15.

Allmänna Idrottssektionens prisförslag för säson

gen 1925 bordlades, då föreningen f.t. saknade medel 

att inköpa föreslagna priser.

§ 16.

En ansökan från Bandysektionen om sjukhjälp för 

den skadade spelaren Wilhelm Arve bordlades.



§ 17.

Jämlikt föreningens stadgar beslöts att till 

ständiga medlemmar af föreningen kalla de nyblifna 

svenska mästarne

i boxning;
Nils Ramm och. Gustav Magnusson 
(Oscar Kjällander tidigare invald);

i backlöpn. och komb. löpn. å skidor;
Bertil Carlsson
(Axel Isaksson, Alex Lindström och 
A. H. Nilsson tidigare invalda);

i grekisk-romersk brottning; 
Arvid Östman

under samma förutsättning, som i § 2 i protokoll från 

Ö.S.-sammanträde d. 16 februari nämnes.

§ 18.

Med anledning af inbjudan från Stockholms Idrotts

förbund att tisdagen den 16 mars sända tvenne represen

tanter till Hotell Kronprinsen i och för diskussion om 

och event. öfvertagande af ”Stadionprogrammet” utsågos 

till föreningens ombud hrr N. A. Hedjerson och Nils 

Carlsson.

§ 19.

Med anledning af hemställan från hr K. John Hed

berg, vice ordf. i I.F. Linnéa, om att till ledning vid 

en planerad omorganisation inom Linnéa få taga del af

D.I.F:s stadgar och styrelseform beslöts att bifalla 

denna begäran.

§ 20.

Med anledning af hemställan från Föreningen I

drottens Guldmärkesmän om uppgift på, hvilka innehaf

vare af idrottsmärket i guld som finnas inom D.I.F., 

beslöts meddela vederbörande, att föreningen saknar 

sådana uppgifter.

§ 21.
Med anledning af hemställan från Københavns I

dræt spark om planritning öfver Traneberg beslöts med
dela vederbörande, att föreningen saknar önskat material.



§ 22.

Med anledning af hemställan från hr Sven Yngström 

om att i och för utgifvande af Stockholms Idrottsför

bunds Kalender 1926 erhålla uppgifter om af föreningen 

uppsatta vandringspriser beslöts att bifalla denna be

gäran.

§ 23.

Ett påpekande från Allm. Idrottsektionen att en 

af dess medlemmar, H. Andersson, genom att represente

ra annan förening i en klubbmatch brutit mot stadgarna, 

§ 3, mom. 3, återremitterades till sektionen för eget 

vidtagande af event. åtgärder.


