
PROTOKOLL fördt vid öfversty

relsens sammanträde å klubblokalen, Dö

belnsgatan 97, fredagen den 2 april 

(långfredagen) 1926.

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

§ 1.

Till representanter i sammanslutningen ”Idrotts

ringen”, i hvilken föreningen enligt beslut skulle 

kvarstå, utsågos hrr Nils Carlsson och Douglas Olsson 

att med sig adjungera en tredje man.

§ 2.

Att tillsammans med en representant från Krono

bergs Idrottsklubb revidera ”Idrottsringens” förvalt

ning under föregående år utsågs hr Douglas Olsson.

§ 3.

På framställning från Fotbollsektionen beslöts 

att den 11 april spela en vänskapsmatch mot Hammarby 

I.F. på denna förenings plan, förutsatt att ej den ti

digare öfverenskomna Stadionmatchen mot Eskilstuna- 

Kamraterna kunde äga rum.

§ 4.

Fotbollsektionens anhållan om att få inköpa 1 dss 

tröjor och 1 dss par strumpor beviljades.

§ 5.

Medlemmen K. Granströms deltagande i S.M. i inom

husidrott, dragande en kostnad af c:a 40:- kronor, 

godkändes.

§ 6.

Åt V.U. uppdrogs afgörandet i frågan ang. elekt

rifiering å Tranebergs Idrottspark, förutsatt att an

bud intill Kr. 2.000;- kunde erhållas.



§ 7.

Med anledning af uppdrag från allmänna sammanträ

det den 30 mars utsagos hrr Johnson, Schörling och 

Sundholm att undersöka möjligheterna för uppbringandet 

af en rymligare träningslokal.

§ 8.

Brottningssektionen beviljades sanktion för en 

klubbmatch mot Uppsala Atletklubb, hvars vinst, c:a 

50:- kronor, anslogs till sektionen för bestridande af 

resekostnaderna till Uppsala i en föregående match.

§ 9.

Inkomna 5 st. anbud å utarrenderingen af Trane

bergs dansbana och kafé föredrogos och öfverlämnades 

till V.U. för träffande af uppgörelse med lämpligaste 

anbudsgifvare.

§ 10.

Inkomna ett 40-tal ansökningar till vaktmästare

befattningen å Traneberg föredrogos och öfverlämnades 

till en 3-mannakommitté (hrr Hedjerson, Lindgren och 

Rosswall) för afgörande.

§ 11.

På förfrågan från Svenska Fotbollförbundets Serie

kommitté beslöts att bidraga med c:a 20:- kronor till 

arvode åt en engagerad reklamchef för Östsvenska Serien.

§ 12.

Efter föredragning af egenhändiga ansökningar in

valdes till nya medlemmar af föreningen N:ris 4149— 

4222.


