
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens konstituerande sammanträde å

Svenska Fotbollförbundets kansli tors

dagen den 18 mars 1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Johnson, 
Lindgren, Rosswall, Sandlund, 
Schörling och Sundholm samt Ekberg 
och Olsson.

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

8 mars föredrogs och godkändes.

§ 2.

Följande arvoden för arbetsåret 1926-1927 fast

ställdes;

Tranebergsintendenten................... Fr. 400:-,

Expeditionschefen (för som
marsäsongen å Traneberg)... ” 100:-,

Skattmästaren........................................ ” 300:-,

Sekreteraren.......................................... ” 100:-.

Expeditionschefens arvode under vintersäsongen 

kommer senare att fastställas.

§ 3.

Öfverstyrelsens olika funktioner blefvo vid kon

stitueringen sålunda fördelade: 

Ordförande: N. A. Hedjerson, 
v. d:o: B. G:son Uggla, 
Sekreterare: A. Lindgren, 
v. d:o: D. Olsson, 
Skattmästare; K. Sandlund, 
v. d:o: K. Sundholm, 
Materialförv.: K. Johnson, 
v. d:o: A. Schörling, 
Klubbmästare: N. Carlsson, 
v. d:o: S. Lindner, 
Intendent; A. Rosswall, 
Utan funktion; E. Frostell och 

E. Ekberg.

§ 4.

Genom ordföranden aftackade Ö.S. den mångårige 

skattmästaren K. Sundholm, hvilken vid konstitueringen 

afsagt sig återval.



§ 5.

Till Verkställande Utskott utsagos ordföranden, 

sekreteraren och skattmästaren med hrr Rosswall och 

Sundholm som suppleanter.

§ 6.

Till Internationell Kommitté (i fotbollfrågor) 

utsagos hrr Ekberg, Lindgren och Rosswall med hrr Sand

lund och Sundholm som suppleanter.

§ 7.

Till föreningens representanter i ”Idrottsringen” 

utsagos hrr Carlsson och Olsson.

§ 8.

Åt sekreteraren uppdrogs att inbjuda tvenne repre

sentanter från hvardera Järva I.S. och Kronobergs I.K. 

att i samråd med D.I.F:s ombud söka utreda frågan angå

ende klubbarnas ställning till sammanslutningen ”Idrotts

ringen”.

§ 9.

Beslöts att i likhet med föregående år icke till

sätta någon Priskommitté utan låta resp. sektioner själf

va få uppgöra prisförslag att underställas Ö.S:s pröf

ning.

§ 10.

Frågan angående representant att afhämta och utde

la föreningen tillkommande biljetter vid Stadiontäfling

ar bordlades.

§ 11.

Beslöts att i Stockholms-Tidningen utannonsera 

vaktmästarebefattningen vid Tranebergs Idrottspark till 

ansökan ledig.

§ 12.

Beslöts att för föreningens kontantinsättningar 

liksom föregående år anlita Södermanlands Enskilda Bank.



§ 13.

Beslöts att befullmäktiga ordföranden och skatt

mästaren att tillsammans teckna föreningen vid uttag

ningar i bank.

§ 14.

Beslöts att befullmäktiga sekreteraren och skatt

mästaren att hvar för sig utkvittera till föreningen 

ställd värdepost.

§ 15.

Beslöts att befullmäktiga skattmästaren och vid 

förfall för honom vice skattmästaren att utkvittera och 

uppbära föreningen tillkommande penningmedel i Stadion.

§ 16.

Från föreningens representanter vid det af Stock

holms Idrottsförbund anordnade mötet ang. "Stadionpro

grammet” rapporterades att underhandlingarna icke varit 

af något intresse för föreningen, hvarpå beslöts att 

föreningen för framtiden icke skulle deltaga i några 

förhandlingar i denna fråga.

§ 17.

Från Fotbollsektionen rapporterades att dess sty

relse för arbetsåret fått följande sammansättning:

Ordförande: E. Ekberg, 
v. d:o: A. Rosswall, 
Sekreterare: A. Lindgren, 
v. d:o: E. Sundberg, 
Öfriga ledam.: K. Andersson II och 

K. Sandlund,
Suppleanter; N. Carlsson och 

G. Johansson.

§ 18.

Fotbollsektionens å årsmöte fattade beslut att A-

laget hädanefter skulle sortera under sektionsstyrelsen 

godkändes.

§ 19.

Att underhandla med I.F. Kamraterna , Eskilstuna, 

angående fotbollmatch i Stadion söndagen den 11 april 

utsågos hrr E. Ekberg och A. Lindgren.



§ 20.

Beslöts att till Stockholms Fotbollförbunds fot

bolltäflingar under säsongen anmäla följande lag:

A-laget till Distriktsmästerskapet,
B- ” ” Stockholmsserien klass I,
C- ” ” d:o ” II,
D- ” ” d;o ” III,
E- ” ” d:o ” IV,
Juniorlaget till Juniormästerskapet.

§ 21.

De östsvenska serieklubbarnas matchuppgörelse med 

det professionella engelska fotbollaget Aston Villa 

(400 eng. pound för en match d. 2 juni) med Dagens Ny

heter som ekonomisk garant godkändes för D.I.F:s räk

ning.

§ 22.

Åt sekreteraren uppdrogs att med tryckerifirman 

Caslon Press underhandla om villkoren för Medlemsbla

dets utgifvande från nämnda officin.

§ 23.

Beslöts att tillskrifva föreningens olika sektio

ner med anmodan att inkomma med förslag till sektions

inkasserare.

§ 24.

Till att underhandla med A.-B. Berns Salonger an

gående villkoren för anordnande af en dansafton den 16 

april utsågs en kommitté, bestående af hrr Nils Carls

son (sammankallande), S. Lindner och H. Andrén.

§ 25.

Beslöts att om möjligt anordna en vårfest å Tra

neberg vid tidpunkt som senare närmare skulle fixeras.

§ 26.

För att närmare dryfta arrangemangsdetaljer vid 

de i 24 och 25 omnämnda festerna beslöts att kalla 

föreningen till allmänt sammanträde å klubblokalen, Dö

belnsgatan 97, tisdagen den 30 mars kl. 7.30 e. m.



§ 27.

Uppdrogs åt Allm. Idrottsektionen att i likhet 

med föregående år gratis tillställa eleverna vid real- 

och folkskolorna å Kungsholmen träningskort till Tra

nebergs Idrottspark.

§ 28.

Allm. Idrottsektionens prisförslag bordlades.

§ 29.

Till att undersöka möjligheterna för en elektri

fiering inom Tranebergs Idrottspark utsagos till kom

mitterade hrr Hedjerson, Ekberg, Johnson, Rosswall och 

Sundholm, hvilka skulle sammanträffa å idrottsplatsen 

nästkommande söndag kl. 11 f.m.

§ 30.

Till att utarbeta och uppsätta ”Förhållningsreg

ler å Traneberg” utsågos hrr N. Carlsson och A. Ross

wall .

§ 31.

Att till direktör Carl Hellberg öfverlämna fören

ingens guldmedalj och diplom utsågos till deputerade 

hrr Hedjerson, Ekberg och Sundholm.

§ 32.

Åt sekreteraren uppdrogs att utfärda en ansökan 

om lån å Kr. 5.000:- hos Sveriges Centralförening för 

Idrottens Främjande. Skrifvelsen skulle undertecknas af 

ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren.

§ 33.

Från förre skattmästaren rapporterades följande 

inkomster:

Klubbmatch i boxning D.I.F.-Linnéa Kr. 816:- n:to,
Saltsjöbadsdagen (exkl. c:a 200:-

i startafgifter).................................. Kr.1310:- br:to,
D.M. i backlöpning..................................... Kr. 431:- br:to,
Utdelning från Bandyförbundet för

S.M. , förskott....................................... Kr. 500:-,
Anslag från ”G: la Djurgårdare”.... Kr. 200:-.



§ 34.

Åt hr Nils Carlsson uppdrogs att infordra offert 

å omläggning af sargen kring löparbanan å Traneberg.

§ 35.

Beslöts att icke ingå som medlem i Stockholms Gym

nastikförbund.

§ 36.

Föreningens anmälningar till D.M. i inomhusidrott 

för juniorer och seniorer, betingande Kr. 36:- i start

afgifter, godkändes.

§ 37.

Åt sekreteraren uppdrogs att till föreningar, för

bund och enskilda, hvilka på 35-årsdagen uppvaktat för

eningen med telegram, aflåta tacksamhetsskrifvelser.

§ 38.

En från Ishockeysektionen framställd begäran om 

sjukhjälp till de skadade spelarne Wilhelm Arve och 

Erik Lindgren med Kr. 85:- och 30:- resp. bordlades.


