
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, måndagen 

den 20 december 1926.

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

Dessutom voro under behandlin
gen af frågor rörande brottning 
och bandy hrr Henrik Svensson resp. 
Curt Widgren närvarande.

§ 1.

At Brottningssektionen uppdrogs att undersöka 

möjligheterna för anordnandet af en internationell 

täfling i Cirkus (med deltagande af bl.a. europamäs

taren tysken Gehring) å lämplig tidpunkt.

§ 2.

Åt Brottningssektionen anslogs Kr. 150:- till in

köp af 15 st. brottartrikåer att utlånas till medlemmar 

vid täflingar.

§ 3.

Åt Bandysektionen anslogs Kr. 400:- till inköp 

af 100 st. Sirius-klubbor.

Frågan angående nya bandytröjor bordlades.

§ 4.

Åt Ishockeysektionen anslogs Kr. 512:- till in

köp af diverse material enligt af hr Allinger uppgjord 

tablå.

§ 5.

Accepterades ett anbud å ishockeymatch för A-laget 

i Södertälje mot fria resor och 40 % å nettovinsten.

§ 6.

Ett förslag att tillsätta en revisionskommitté 

för de internationella boxningstäflingarna afslogs.



§ 7.

Skattmästaren rapporterade följande inkomster:

15/8 fotbollmatch mot I.F.Kamraterna.............. Kr. 543:50
19/8 " " Reymersholms I.K.......... " 754:95
31/10 " B. K. Derby......................... " 3259:10
21/11 " ” Allmänna I.K...................... " 736:92
28/11 ” " Westermalms I.F............  " 780:52

boxningsmatch mot Sparta........................... " 949:82
5-7/12 internationella boxningarna.................. " 4750:88

§ 8.

Till kommitterade att underhandla med I.F. Linnéa 

angående klubbmatchen i boxning utsagos hrr Johnson, 

Lindgren och Sandlund.

§ 9.

Efter meddelande från ordf. att föreningen under 

vintersäsongen komme att förestå Idrottsgården i Salt

sjöbaden med hr John Jonsson som vaktföreståndare och 

källarmästare beslöts

att utlåna kafémöblerna å Traneberg till Idrotts
gården mot att inga transportkostnader skulle 
drabba föreningen;

att förflytta föreningens pianino till platsen 
ifråga;

att inköpa 2 st. ping-pong-bord jämte spelmate
rial att uthyras mot 75 öre pr timme (hvar
af vaktföreståndaren erhölle 25 öre);

att inköpa en D.I.F.-flagga att uppsättas på 
Idrottsgårdens tak.

§ 10.

Beslöts att hålla nästa Ö.S.-sammanträde å Idrotts

gården på nyåret, hvarvid skulle serveras middag till 

deltagarne å föreningens bekostnad.

§ 11.

Beslöts att anhålla hos Svenska Skidförbundet om 

hjälp för hitförskaffande af utländska deltagare i kom

binerad löpning och backlöpning för 18-20-årsklassen 

vid Saltsjöbadsdagen 1927.

§ 12.

Beslöts att anhålla hos vederbörande myndigheter 

att få anordna säsongens D.M. för juniorer och seniorer 

samt S.M. i inomhusidrott.



§ 13.

Frågan angående stipulationsmedalj i allmän i

drott bordlades.

§ 14.

Beslöts att å nästkommande allmänna sammanträde 

framlägga som styrelseförslag slopandet af mom. 3 i 

stadgarnas § 3 angående medlems representationsrätt.

§ 15.

Som bidrag till en subskriberad hedersgåfva till 

hr Anton Johanson å dennes 50—årsdag anslogs Kr. 50:—.

§ 16.

Beslöts att tilldela Stadionvaktmästarne Nilsson 

och Hallberg Kr. 25:- och Kr. 10:- resp. i julpengar.

§ 17.

En ansökan från hr Konrad Johnson om att i för

skott utbekomma anslagna representationspengar för må

naderna januari-april (Kr. 400:-) bifölls.

En ansökan från hr Johnson att härutöfver som lån 

utfå Kr. 600:- afslogs, då Ö.S. icke ansåg sig ha rätt 

att på detta sätt disponera föreningens pengar.


