
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Källaren Tennsto

pet (Bellmansrummet) tisdagen den 14 

september 1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Johnson, 
Lindgren, Rosswall, Sandlund, 
Schörling, Sundholm och Olsson 
jämte revisorn hr Bång.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden den 

6 maj, 7 juni, 5 och 26 augusti föredrogos och godkän

des.

§ 2.

Rapporterades att föreningen å de tillsammans med 

Kvinnliga Bandyklubben i Stadion arrangerade interna

tionella damtäflingarna gjort en nettovinst af Kronor 

321:13.

§ 3.

Beslöts att till redaktör Ivar Arnö, Stockholms-

Tidningen, utdela föreningens lilla diplom såsom er

känsla för hans insats vid de internationella damtäf

lingarna.

§ 4.

Efter föredragande af rapport ang. afsyningen å 

Hammarby skidbacke beslöts att till reglering af fören

ingen påkommande reparationskostnader afskrifva fören

ingens fordran hos Svenska Skidförbundet, Kr. 500:-.

§ 5.

Arvodet till expeditionsföreståndaren för vinter

säsongen (ungefär 15/9—15/4) bestämdes till Kr. 300:-.

Till expeditionsföreståndare under nämnda tid ut

sågs hr K. Sandlund, att tjänstgöra tisdagar och torsda

gar kl. 7-9 e.m.



§ 6.

Beslöts att erbjuda städningen af klubblokalen 

till portvakten i Döbelnsgatan 97 mot en månadsersätt

ning af Kr. 50:-.

§ 7.

Träningsdagarna för brottare och boxare fördela

des i likhet med under föregående säsong sålunda:

Brottning tisdag, fredag och söndag;

Boxning måndag, onsdag, torsdag och lördag.

§ 8.

Skattmästaren rapporterade följande inkomster å 

fotbollmatcher:

- Sthlms-Kamraterna (serien) Kr. 543:50
- Reymersholm (serien)...........  " 754:95
- Sundbyberg (vänskap)...........  " 358:75

§ 9.

I planhyra vid fotbollmatcher å Traneberg fast

ställdes följande taxor:

Östsvenska Serien div. II 25 % å bruttoinkomst, 
minimum Kr. 50:- pr g.

Korporationsmatcher........... Kr. 25:- pr gång,

A.-B. Lux (träning)........... Kr. 20:- pr gång, 
Reservlagsserien. mot entréafgifterna

hvarje gång.

§ 10.

Åt hr Douglas Olsson uppdrogs att redigera och 

utgifva ”Djurgårdaren”, hvilken skulle försäljas till 

medlemmarna för 25 öre pr nummer (första n:et, ”jubi

leumsnummer”, 50 öre).

§ 11.

På grund af hr Schörlings framlagda och bevilja

de afsägelse som ordf. i Brottningssektionen beslöts 

att till kommande Ö.S.-sammanträden inkalla en repre

sentant för sektionen ifråga att närvara vid frågor 

rörande brottning.

§ 12.
Beslöts att kalle föreningen till allm. samman

träde å lämplig lokal i medio af oktober.



§ 13.

Beslöts att till Idrottsringens kassa tillskjuta 

c:a Kr. 20:- som föreningens bidrag till täckande af 

underskott å af Ringen anordnade täflingar.

§ 14.

På egenhändiga ansökningar invaldes till nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4237—4312.


