
PROTOKOLL fördt vid öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, måndagen 

den 22 november 1926.

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

Dessutom var under behandlingen 
af frågor rörande brottning hr 
Henrik Svensson närvarande.

§ 1.

Protokollen från öfverstyrelsens sammarträden d.

14 september, 11 och 18 oktober föredrogos och godkän

des.

§ 2.

Åt Brottningssektionen uppdrogs att anordna klubb

match i grekisk-romersk brottning mot Idrottsföreningen 

Verdandi i Eskilstuna söndagen den 5 december med retur

möte i Stockholm lämplig dag efter jul.

Föreningens kostnader skulle inskränka sig till 

reseersättning åt Eskilstunabrottarna vid besöket i 

Stockholm (c:a 180:- kr.) samt likvidering af nödigt 

antal medaljer (preciseras sedermera) att utdelas till 

gästerna.

§ 3.

Skattmästaren rapporterade att de i Kungsholmens 

Realskola anordnade brottningstäflingarna 4-5 november 

lämnat en vinst af Kr. 221:-, hvaraf sektionen fått 

tillgodogöra sig Kr. 149:95 som förskotterats af dess 

medlemmar vid sektionens prisutdelning för föregående 

säsong.

§ 4.

Åt orienteringslöparne anslogs Kr. 25:- till 

startafgifter vid I.F.Kamraternas budkaflelöpning.



§ 5.

Åt orienteringalöparne analogs 1 st. K.M.-tecken 

och nödigt antal medaljer för säsongens klubbtäflin

gar.

§ 6.

En anhållan från Idrottsringen om restitution af 

en del af planhyran (Kr. 52:-) vid allm. idrottstäflin

garna å Traneberg den 5 augusti afslogs.

§ 7.

Beslöts att befullmäktiga ordföranden såsom för

eningens ombud på Sveriges Kvinnliga Idrottsförbunds 

årsmöte d. 28/11.

§ 8.

Med anledning från Sveriges Kvinnliga Idrottsför

bund framställdt kraf å viss vinstandel från täflingar

na å Stadion den 31 augusti uppdrogs åt ordföranden 

att vid underhandlingarna med förbundets representant, 

d:r Lilie, bevilja högst 10 % å nettot (för Djurgår

dens del Kr. 32;11).

§ 9.

Beslöts att beställa 1.200 ex. af under redige

ring varande jubileumsnummer af "Djurgårdaren".

§ 10.

I och för diskusion i bandy- och ishockeyfrågor 

beslöts att utlysa ett sammanträde med Ö.S. jämte hrr 

Widgren, Allinger, Skoglund, Arve, Haglund, Folke An

dersson, Ehn och Heumann.

§ 11.

Beslöts att ersätta skidlöparen Evert Nilsson 

med Kr. 99:- för efterbehandling å sjukhus af den i 

Hammarbybacken föregående säsong ådragna skadan.

§ 12.

Åt Allm. Idrottsektionen anslogs c:a 40:- kr. 

till bestridande af kostnader för inomhusidrott.



§ 13.

Åt Bowlingsektionen anslogs utöfver förut bevil

jade 25:- kr. ytterligare 55:- kr. till inköp af pri

ser som kompensation för det till föreningen öfverläm

nade för alltid eröfrade ”Idrottsklubbarnas pris”.

§ 14.

Ett erbjudande från hr Rosswall att under vintern 

magasinera föreningens pianino accepterades.

§ 15.

Åt intendenten uppdrogs att infordra offert å 

nödig mängd gödsel för Tranebergs fotbollplan.

§ 16.

Boxningssektionen rapporterade att följande sty

relse valts för arbetsåret:

Ordförande: K. Johnson, 
V. d:o: B. Wallskog, 
Sekreterare: A. Lindgren, 
Skattmästare: K. Sandlund, 
Materialförv.: R. Rosberg, 
V. d:o: K. Nilsson.


