
PROTOKOLL fördt vid öfversty

relsens sammanträde å Svenska Fotboll

förbundets kansli måndagen den 19 april 

1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Johnson, Lindgren, Lindner, Ross
wall, Sandlund och Schörling samt 
Ekberg och Olsson.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden den 

18 mars och 2 april föredrogos och godkändes.

§ 2.

Allmänna Idrottsektionens prisförslag för säsong

en 1925 godkändes.

§ 3.

Allmänna Idrottsektionen rapporterade att densam

ma å årsmöte valt följande styrelse för 1926-27;

Ordförande: Rudolf Johansson, 
v. d:o: Nils Carlsson, 
Sekreterare: Karl Lindroth, 
v. d:o: Douglas Olsson, 
Skattmästare: densamme, 
Materialförv.: Sven Danielsson,

hvartill komma 3 vakanta platser.

§ 4.

För den å Traneberg planerade vårfesten fastställ

des som data 29-30 maj och beslöts att den senare da

gen vid 6-tiden på e.m. i samband med festen anorda ge

mensam prisutdelning för de olika sektionerna.

§ 5.

Verkställande Utskottets åtgärd att öfverlämna ar

renderingen af Tranebergs dansbana och servering till 

hr Konrad Johnson mot ett hyresbelopp af Kr. 4.500;- 

godkändes, hvarjämte beslöts att kontraktet med hyres

mannen skulle tecknas på två (2) år.

§ 6.
V.U:s åtgärd att utse hr Henrik Svensson till vakt

mästare å Traneberg med en veckoaflöning af Kr. 70:-



godkändes, hvarjämte uppdrogs åt Tranebergsintendenten 

att utarbeta ett P.M. för vaktmästaren.

§ 7.

Från skattmästaren rapporterades följande inkom

ster;

Fotbollmatch mot Sleipner........  Kr. 157;- n;to,
D:o ” Hammarby......... ”.331:88...  ”

K.M. i boxning........... c:a ” 200;- "
Sv. Bandyförbundet, förskott....  ”...200:-...”
K. Johnson, inbet. å arrende.....  ”. 1000:-... ”
Sv. Boxningsförbundet, lån......  ”. 1000:-... ”

§ 8.

Till sektionsinkasserare föreslogos och godkän

des:

hr Douglas Olsson för Allm. Idrottsektionen, 
” Knut Sandlund ” Boxningssektionen,
” Erik Hult ” Brottningssektionen,
” Axel Rosswall ” Fotbollsektionen.

§ 9.

Till att handhafva och fördela föreningen till

kommande fribiljetter vid fotbollmatcher i Stadion ut

sågs hr Konrad Johnson.

§ 10.

Enär vid K.M. för 18-20-åringar i 20 km. längd

löpning å skidor de bägge främsta männen gjort dödt 

lopp beslöts att tilldela hvar och en af dem en lika

dan bägare i pris.

För öfrigt bordlades frågan ang. utmärkelser för 

vinterns ungdomsmästerskap.

§ 11.
Åt hr Schörling uppdrogs att uppgöra ett arbets

förslag för reparationer (målning) i klubblokalen och 

tillställa värden för huset 97 Döbelnsgatan detsamma.

§ 12.

Följande anslag till under idrottsutöfning skalda

de medlemmar beviljades:

Kr. 100:- till Evert Nilsson, 
” 85:- ” Wilhelm Arve,

” 30 :- " Erik Lindgren.



§ 13.

Till interimsredaktör för medlemsbladet utsågs 

sekreteraren att efter inhämtande af tryckerioffert 

utgifva ett vårnummer omkring den 15 maj.

§ 14.

Till Fotbollsektionen remitterades frågan angåen

de massage för A-lagets spelare.

§ 15.

Till Fotbollsektionen remitterades frågan angåen
de en turné till västkusten för A-laget i början af ju

ni månad.

§ 16.

Ett erbjudande från hr Albert Berglund i Barcelo

na (genom hr Fredrik Dahlström) om fotbollmatcher i 

Stockholm under juli månad af ett spanskt lag mot en 

ersättning af 7.500 pesetas pr match afböjdes.

§ 17.

Till spelarne i 1925 års A-lag i fotboll beslöts 

utdela föreningens stora silvermedalj med band och in

skription.

§ 18.

Beslöts att bevilja Westermalms I.F. och Marie

bergs I.K. rätt att spela sina vårmatcher i Östsvenska 

serien å Velodromen mot att klubbarna ersatte förening

en med miniminyran för hvarje match Kr. 50:- och 10 % 

å bruttot vid inkomster öfverstigande 500:- kronor.

§ 19.

Allm. Idrottsektionens anmälningar af 7 man till 

Sundbybergs terräng (Kr. 10:50) och 5 man till D.M. i 

terräng (Kr. 7:50) godkändes.

§ 20.

Ordföranden och skattmästaren befullmäktigades att 

handhafva föreningens kassafack hos Svenska Handelsban

ken.



§ 21.

Beslöts att tillsammans med Stockholms Idrotts

förbunds Vinteridrottskommitté hos Svenska Skidför

bundet ansöka om att i Stockholm få anordna 1927 års 

S.M.-täflingar i backlöpning, kombinerad löpning och 

terränglöpning 20 km. svår terräng samt att söka få 

de öfriga täflingarna på mästerskapsprogrammet förlag

da till någon ort i närheten af Stockholm.

§ 22.

Beslöts att meddela sporthandelsfirmorna Bröder

na Sandström och Idrottsmagasinet Hugo Johanson att 

inga material få uttagas i föreningens namn med mind

re än att skattmästaren utfärdat rekvisition för samma.

§ 23.

På egenhändiga ansökningar invaldes till nya med

lemmar i föreningen n:ris 4223-36.


