
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Källaren Tennsto

pet (Bellmansrummet) måndagen den 7 ju

ni 1926.

Närvarande; hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Johnson, Lindgren, Lindner, Ross
wall, Sandlund, Schörling och 
Sundholm samt Ekberg och Olsson 
jämte revisorn hr Bång.

§ 1.

I enlighet med föredraget förslag från firma Brö

derna Sandströms Skidfabrik beslöts att reglera fören

ingens skuld till firman genom ett reverslån i bank å 

Kronor Sextusensjuhundra (Kr. 6.700:-) löpande med 6 % 

årsränta. Amorteringsvillkoren skulle vara; ränteinbe

talning kvartalsvis och kapitalamortering med en femte

del af beloppet (Kr. 1.340:-) den 1 juni under åren 

1927, 1928, 1929, 1930 och 1931. Som lånesökande skulle 

teckna sig Djurgårdens Idrottsförening genom ordföran

den N. A. Hedjerson och skattmästaren K. Sandlund och 

som borgensman firma Bröderna Sandströms Skidfabrik.

§ 2.

Beslöts att afböja ett erbjudande från Gais, Gö

teborg, om vänskapsmatch i Stadion söndagen den 20 juni.

§ 3.

Beviljades sanktion för tvenne matcher för A-laget 

i Kalmar d. 13-14 juni på villkor att arrangörerna 

bestrede alla kostnader.
»

§ 4.

En del öfriga fotbollfrågor ang. A-laget remitte

rades till Fotbollsektionens styrelse.

§ 5.

En framställning från ledaren för juniorlaget i 

fotboll 1925 om utbekommande af lilla diplomet (B1) 

till spelarne för segern i juniorseriens afd. B afböj

des.



§ 6.

Frågan ang. omläggning af sargen kring Tranebergs 

löparbana bordlades till nästkommande år.

§ 7.

Beslöts att anslå intill Kr. 200:- för repara

tionsarbeten (målning) i klubblokaleh, Döbelnsgatan 

97, och uppdrogs åt hrr Sandlund och Schörling att 

underhandla med hyresvärden om dessa arbeten.

§ 8.

Beslöts att meddela Tranebergsarrendatoren hr 

Konte Johnson att danspubliken icke ägde rätt att 

uppehålla sig å stora läktaren och områdena närmast 

intill denna, hvarför arrendatorn skulle tillse att 

såväl grinden vid läktarens västra flygel som dörren 

mellan kaféet och korridoren hölles stängda under 

danskvällarna.

§ 9.

Uppdrogs åt Tranebergsintendenten att tillse att 

Styrelserummet endast finge disponeras för sitt afsed

da ändamål, dock med rätt för arrendatorn hr Johnson 

att under dansaftnar disponera rummet för servering 

af musikkapellets medlemmar.

§ 10.

Till representant vid Skidförbundets sammanträ

de d. 9/6 ang. Hammarby skidbacke utsågas hr K. Sund

holm.
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Med anledning förfrågningar från såväl Motorcy

kelklubben Speed som Stockholms bowlingklubbar ang. 

förhyrande af Tranebergs Idrottspark d. 17/6 utsågos 

till kommitterade att utreda hyresfrågan; hrr J. Bång, 

N. Carlsson och A. Rosswall.

§ 12.

Till att teckna borgen å föreningens kontrakt 

med Elektricitetsverket utsågos ordf. och skattmäst.



§ 13.

Åt Allm. Idrottsektionen uppdrogs att utarbeta 

förslag till vandringspriser, hvilkas bekostande (in

till Kr. 100:-) garanterats af föreningens medlem, 

byggmästare Gunnar Rönn.

§ 14.

Med anledning förfrågan från Paul U. Bergströms 

I.K. ang. förhyrande af Tranebergs Idrottspark en dag 

i september för täflingar i allm. idrott beslöts att 

föreslå vederbörande söndagen den 12/9 såsom lämplig 

dag.

§ 15.

Beslöts att i mån af efterfrågan uthyra Trane

bergs Idrottspark till Westermalms I.F., Mariebergs 

I.K., Hufvudsta I.S. och Tranebergs I.F. för serie

matcher på samma villkor som under föregående säsong.

§ 16.

Med anledning förfrågan från A.-Bol. Lux ang. 

förhyrande af Tranebergs Idrottspark beslöts att er

bjuda vederbörande samma villkor som PUB tidigare åt

njutit (25 st. icke personliga träningskort till ett 

totalpris af Kr. 100:-) vid träning i allm. idrott 

samt Kr. 30:- pr gång vid fotbollträning.

§ 17.

Med anledning inrapporterade anmärkningar mot 

otillbörligt uppträdande inom Tranebergs Idrottspark 

af medlemmarna Harry Jansson, Ivar Andersson och Stu

re Nilsson - Jansson under särskildt försvårande om

ständigheter - beslöts att ur föreningen utesluta of

vannämnde Harry Jansson. Beslutet var enhälligt.

§ 18.

Brottningssektionen beviljades ett anslag af 

Kr. 150:- till inköp af priser för den gångna säson

gens klubbtäflingar.



§ 19.

Allm. Idrottsektionen beviljades ett anslag af 

Kr. 14:- till inköp af 2 st. hoppstafvar.

§ 20.

Beslöts att föreningen skulle ikläda sig betal

ningsskyldighet för af ordföranden gjorda utlägg till 

medlemmarna Einar Larsson och Erik Strålin (Kr. 175:- 

i arbetslöshetsunderstöd) och A. H. Nilsson (Kr. 25:- 

i resebidrag till S.M. i skidor i Luleå).


