
PROTOKOLL: fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårdex

peditionen, Rådhusgränden 2, måndagen 

den 11 oktober 1926.

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

Dessutom var under behandlingen 
af frågor rörande brottning hr V. 
Palmqvist närvarande.

§ 1.

Brottningssektionen rapporterade att densamma till 

ordförande efter hr Schörling utsett förre sekreteraren 

hr Henrik Svensson och till sekreterare efter densamme 

hr Valdemar Palmqvist.

§ 2.

Brottningssektionens framställning att tillsammans 

med Brandkårens I.K. få arrangera internationella täf

lingar i Cirkus veckan efter Nordiska Mästerskapen bord

lades .

§ 3.

En framställning från Allm. Idrottsektionen om 

anslag å c:a Kr. 20:- till priser i klubbmatcher mot 

I.K. Göta, Järla I.F. och Upsala I.F. beviljades.

§ 4.

Skattmästaren rapporterade att bruttoinkomsten 

vid utomhusboxningarna å Traneberg uppgått till Kro

nor 1.363:-. (Nettoinkomsten rapporteras senare.)

§ 5

Åt Boxningssektionen uppdrogs att (med en tidning 

som ekonomisk garant) å lämplig dag i november anordna 

en klubbmatch mot Idrætsforeningen Sparta, Köpenhamn, 

eller annan representativ motståndare.



§ 6.

Beslöts att till föreningens internationella 

boxningstäflingar 4-6 december inbjuda Italiens vid 

denna tidpunkt i Skandinavien turnerande landslag (8 

men jämte ledare) mot en kostnad af c:a Kr. 5.000:-.

§ 7.

Fotbollsektionens framställning om anslag å Kr. 

50:- à 60:- till sekreterarearvode och priser i den 

s.k. Reservlagsserien bifölls.

§ 8.

Åt hrr Hedjerson, Lindgren och Sandlund uppdrogs 

att försöka träffa aftal med A.I.K. angående vänskaps

match i fotboll å Stadion söndagen den 14 november.

§ 9.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Svenska Fot

bollförbundet ansöka att få förhyra Stadion för seri

ematchen mot Derby söndagen den 31 oktober.

§ 10.

Åt hrr Hedjerson, Rosswall och Sandlund uppdrogs 

att underhandla med Westermelms I.F. angående kontrakt 

för Traneberg samt event. delning af matchdag i Stadi

on söndagen den 31 oktober.

§ 11.

Från hr Douglas Olsson rapporterades att han 

träffat aftal med tryckerifirman Caslon Press angåen

de leverans af 1.200 ex. 32-sidiga N:r af "Djurgårda

ren" utan annan kostnad än öfverlåtelse af annonsupp

tagningsrätten.

Ett anslag å c:a Kr. 200:- till bestridande af 

klichékostnader beviljades under förutsättning att 

numret försåldes till 50 öre pr st.

§ 12.

Åt hr Konrad Johnson uppdrogs att undersöka möj

ligheterna för uthyrandet af föreningens pianino under 
vintermånaderna.



§ 13.

Åt ordföranden uppdrogs att teckna borgen för 

kostnaderna för c:a 8 dagars efterbehandling å sjuk

hus åt den i Hammarby skidbacke skadade medlemmen 

Evert Nilsson.

§ 14.

En framställning från löjtnant Per Odhner om att 

under höst— och vårterminerna få Tranebergs Idrotts

park upplåten til] idrottsöfningar för eleverna i Al

viks folkskola beviljades.

Åt intendenten uppdrogs att till löjtnant Odhner 

utlåna nycklarna till idrottsplatsen.

§ 15.

En framställning från den i fotbollmatch skadade 

spelaren Ernst Carlberg om utfående af ersättning för 

läkarbehandling, Kr. 50'.-, bifölls.

§ 16.

Beslöts att föreslå kommande allmänna sammanträ

de att föreningen måtte utgå ur Svenska Skridskoför

bundet men i stället söka inträde i Svenska Gymna

stikförbundet.


