
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Tranebergs Idrotts

park torsdagen den 29 april 1926.

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

Dessutom närvoro under behand
lingen af frågorna rörande vårfes
ten å Traneberg fru Ally Nylund, 
fröken Ingeborg Hedjerson samt hrr 
David Karlsson S:or, Helge Kjell
strand, Ragnar Rosberg och Henrik 
Svensson.

§ 1.

Beslöts att dagarna 29-30 maj anordna en vårfest 

å Traneberg, omfattande dans, basarnöjen (inkl. 50-öres 

tombola) samt idrottstäflingar enligt framdeles utarbe

tadt program.

Till festen skulle under lördagen medlemmar i för

eningen äga fritt tillträde mot aflämnande af ett varu

paket till minst 50 öres värde, hvilka paket sedermera 

under festen skulle bortauktioneras.

§ 2.

Till Basarkommitté utsågos följande personer; hrr 

N.A. Hedjerson (sammankallande), Nils Carlsson, Ernst E

kenberg, Konrad Johnson, Seth Lindner, Berndt Nylund, 

Birger Nylund, Douglas Olsson, Axel Rosswall, Knut Sand

lund, Axel Schörling, Karl Sundholm och Carl Wilhelmson, 

fruar Ally Nylund och Sigrid Sandström samt fröken Inge

borg Hedjerson.

§ 3.

Till Reklam- och Nöjeskommitté utsågos hrr Nils 

Carlsson (sammankallande), Konrad Johnson, Berndt Ny

lund, Birger Nylund och Douglas Olsson.

§ 4.

Till Idrottskommitté utsågos hrr Douglas Olsson 

(sammankallande), Ragnar Rosberg, Knut Sandlund och Ax

el Schörling.



§ 5.

Beslöts att alla kommittésammanträden skulle äga 

rum å Traneberg och att första sammanträde med stora 

Basarkommittén skulle hållas måndagen den 10 maj kl. 

7 e.m.

§ 6.

Klubbmästaren rapporterade att Bernsfesten den 16 

april lämnat ett öfverskott af Kr. 617:08.

§ 7.

Fotbollsektionens åtgärd att anställa hr Fritz 

Larsson som materialförvaltare mot en ersättning af Kr. 

2:50 pr dag godkändes.

§ 8.

Fotbollsektionens uppgörelse om match för A-laget 

mot *Eskilstuna-Kamraterna den 30 maj mot en ersättning 

af Kr. 400:- godkändes.

§ 9.

Kontraktet med arrendatorn af Tranebergs dansbana 

och servering föredrogs och godkändes med ett litet 

tillägg i § 2, enligt hvilket arrendatorn skulle stäl

las ansvarig för pianinot å dansbanan och möblerna i 

kafélokalen.

§ 10.

På framställning från Fotbollsektionen beviljades 

ett anslag å Kr. 150:- till inköp af material.

§ 11.

Beslöts att till vaktmästaren å Tranebergs Idrotts

park vid seriematcher å sön- och helgdagar efter kl. 1 

e.m. skulle utgå Kr. 5:- vid en match och Kr. 7:50 vid 

två matcher, dessa belopp utöfver förut stipulerade vec

kolön.

§ 12.

Efter beslut i saken uppdrogs åt sekreteraren att 

skriftligen underrätta Mariebergs I.K., Tranebergs I.F.



och Westermalms I.F. att föreningen hädanefter komme 

att debetera 5:- kr. för vaktmästare i vändkorset och 

5:- kr. för planvaktmästare vid dessa föreningars mat

cher å Traneberg.

§ 13.

Med anledning af förfrågan från Paul U. Bergströms 

I.F. ang. villkoren för att få träna å Traneberg be

slöts att erbjuda vederbörande 25 st. träningskort (ej 

personliga) för ett sammanlagdt belopp af Kr. 100:-.


