
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Idrottsgården i 

Saltsjöbaden fredagen den 14 januari 

1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Frostell, Johnson, 
Lindgren, Lindner, Rosswall, Sand
lund, Schörling, Sundholm och Ols
son jämte revisorerna hrr Bång och 
Jahnzon.

Dessutom närvoro under behand
lingen af frågor rörande Skidsek
tionen hrr Birger Nylund och Carl 
A. Lundquist.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden d. 

22 november och 20 december föredrogos och godkändes 

med tillägget att hr Schörling skulle antecknas som 

närvarande å sistnämnda mötet.

§ 2.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4361-4426 jämte 5 st. and

ra sökanden å onumrerade blanketter.

Medlemsnummer 4313-4360 skulle tillsvidare anteck

nas som vakanta.

§ 3.

Åt skattmästaren uppdrogs att till Bröderna Sand

ströms sportaffär utlämna 1 st. anmälningsblock.

§ 4.

Åt Skidsektionen beviljades anslag å Kr. 66:- till 

anmälningsafgifter för löpare i D.M. 20 km. och Kr. 10:- 

i afgifter för deltagare i Enskede-Kamraternas i sam

band med D.M. arrangerade nationella täfling å samma 

distans.

§ 5.

Från Skidsektionen öfverlämnades till Ö.S. hand

lingarna angående af sektionen i Östergötlands Enskil

da Bank belånade 13 st. Svenska Statens Premieobliga

tioner.



§ 6.

Det af Skidsektionen framlagda förslaget till 

program för "Saltsjöbadsdagen 1927" godkändes äfvensom 

Skidsektionens prisförslag för samma täflingar.

§ 7.

Beslöts att ändra bestämmelserna ang. löpningen 

om "Saltsjöbadskannan" därhän, att gemensam start skul

le få vika för start med mellanrum mellan hvarje löpare.

Härom skulle de senaste årens innehafvare af kan

nan underrättas.

§ 8.

I startafgifter vid "Saltsjöbadsdagens" täflingar 

fastställdes Kr. 2:- för seniorer och Kr. 1:- för junio

rer och damer i längdlöpningarna; i backlöpning skulle 

ingen startafgift förekomma.

§ 9.

Beslöts att vid nämnda täflingar endast utdela 

medaljer med föreningsband (mörkblått-1jusblått) och 

att å nästkommande allm. sammanträde upptaga som Ö.S:s 

förslag de blågula bandens slopande.

§ 10.

Åt Bandysektionen anslogs c:a Kr. 6:- pr man i re

sebidrag vid S.M.-matchen i Karlstad d. 16/1.

§ 11.

Åt skattmästaren uppdrogs att låta trycka medlems

kort för de ständiga medlemmarna.

§ 12.

Åt sekreteraren uppdrogs att låta införa kungö

relse angående "Saltsjöbadsdagen 1927".

§ 13.

Åt Bandysektionen anslogs Kr. 144:- till inköp af 

ett set nya tröjor af samma beskaffenhet och utförande 

som ishockeylagets.



§ 14.

Beslöts att skriftligen föreslå Westermalms I.F. 

att få innehålla deras vinstandel i fotbollmatchen den 

28 november. Kr. 780:52, som dellikvid af i Tranebergs

kontraktet för vårsäsongen stipulerade Kr. 1.000:-.

§ 15.

Åt Allm. Idrottsektionen anslogs c:a Kr. 350:- 

till inköp af K.M.-tecken och medaljer för stundande 

prisutdelning för säsongen 1926.

§ 16.

Beslöts att som stipulationsmedalj i allmän idrott 

använda föreningens lilla medalj utan steg och band med 

ingraverade resultat å baksidan.

§ 17.

Från Ö.S. uttalades till hr Douglas Olsson ett 

enhälligt tack för hans utomordentliga arbete med "Djur

gårdarens" jubileumsnummer, samtidigt som hr Olsson er

höll i uppdrag att på bästa sätt sörja för tidningens 

utgifvande i fortsättningen.


