
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Tranebergs Id

rottspark torsdagen den 5 augusti 1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, John
son, Lindgren, Rosswall, Sand
lund och Schörling samt Olsson.

§ 1.

Allm. Idrottsektionens begäran om anslag å Kr. 

57:- till anmälningsafgifter i D.M. för seniorer och 

juniorer godkändes.

§ 2.

Allm. Idrottsektionens begäran om anslag å Kr. 

50:- för diverse materialinköp beviljades.

§ 3.

På framställning af Allm. Idrottsektionen beslöts 

anslå c:a 25:- kronor till priser i klubbmatchen mel

lan Djurgården, Brandkåren och Svea Lifgarde.

§ 4.

Åt Allm. Idrottsektionen uppdrogs att i likhet 

med föregående år söka ordna en gymnastikkurs.

§ 5.

Af skattmästaren föredrogs kassarapport pr 30/6, 

utvisande vinst för första halfåret, stor Kr. 460:75.

§ 6.

Åt hr Nils Carlsson uppdrogs att slutföra under

handlingar med försäkringstjänstemännens idrottssam

manslutning ang. förhyrande af Traneberg söndagen den 

12 september mot en hyressumma af c:a 50:- kronor.

§ 7.

Åt hrr Sandlund och Johnson uppdrogs att under

söka kostnaderna för byggande af en boxningsring.



§ 8.

Hr Konrad Johnsons anbud att verka som instruk

tör för boxarne under tiden 15/9 - 15/4 accepterades 

på samma villkor som under föregående säsong.

§ 9.
Åt hr Johnson uppdrogs att undersöka möjligheter

na för anordnande af utomhusboxningar å Traneberg å 

lämplig dag under hösten.

§ 10.

En af skattmästaren infordrad och framlagd of

fert å sjuk- och olycksfallsförsäkring af 12 st. A-

lagsspelare i fotboll, gällande:

vid dödsfall....................... Kr. 2.000:-,
” 1/1 invaliditet.... 10.000:-, 
” 1/2 " .... " 5.000:-,
" 1/4 " .... " 2.500:-,

i dagsersättning.............. ” 5:-,

mot en årspremie af Kr. 24:50 pr man, antogs.

§ 11.

Åt hr Nils Carlsson uppdrogs att söka få löjt

nant Bengt Uggla jämte lämpligt antal manskap att 

afprofva läktaren å Traneberg och afgifva intyg om 

dess hållfasthet.

§ 12.

Åt hrr Hedjerson och Schörling uppdrogs att un

dersöka möjligheterna för förhyrande af träningslokal 

inom Östermalms brandstations gamla byggnader.

§ 13.

Beslöts att låta medlemmen Arvid Östman repre

sentera vid E.M. i brottning i Riga, förutsatt att 

Förvaltningsutskottet betalade omkostnaderna.


