
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, måndagen 

den 24 januari 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell 
Johnson, Lindgren, Lindner, Ross
wall, Sandlund, Sundholm och Ek
berg jämte revisorn hr Bång.

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

14 januari föredrogs och godkändes.

§ 2.

Skattmästaren rapporterade att till Bröderna 

Sandströms Sportaffär öfverlämnats kvittensblock n:r 

301-50.

§ 3.

Beslöts att vid inträde af nya medlemmar i fören

ingen inkassering af afgifter endast får ombesörjas af 

sådana funktionerande, som af Ö.S. utsetts och utrus

tats med numrerade kvittensblanketter.

§ 4.

Åt sekreteraren uppdrogs att undersöka möjlighe

terna för den professionelle brottaren Wasström, hvil

ken tidigare genom eröfrande af svenskt mästerskap in

voterats som ständig medlem, att kvarstå som medlem 

af föreningen.

§ 5.

I anslutning till föregående fråga beslöts att 

inga andra än föreningens medlemmar skola äga rätt att 

bedrifva träning i klubblokalen.

§ 6.

Åt hr Sundholm uppdrogs att till den stundande 

söndagens D.M. i backlöpning i Saltsjöbaden anskaffa 

biljetter och försäljningsfunktionärer.



§ 7.

En offert från Stockholms Södra Tryckeri Pap

persindustri betr. leverans af "Djurgårdaren" på vill

kor Kr. 150:- för första numret och därefter 11 nummer 

gratis mot uppbärande af likvid för anskaffade annon

ser accepterades.

Samtidigt beslöts att "Djurgårdaren" skulle ut

sändas gratis till medlemmarna.

§ 8.

Biljettpriserna vid D.M. i backlöpning fastställ

des till Kr. 2:-, 1:50 och 1:- med entrérätt för två 

barn å en biljett.

§ 9.

Till reklamkommitté för D.M.-täflingarna i back

löpning utsågos hrr Nils Carlsson, Douglas Olsson och 

Carl A. Landquist.

§ 10.

Biljettpriserna vid "Saltsjöbadsdagen" fastställ

des till Kr. 3:-, 2:- och 1:- med entrérätt för två 

barn å en biljett.

Åt hr Sundholm uppdrogs att anskaffa biljetter 

och försäljningsfunktionärer.

§ 11.

Åt sekreteraren uppdrogs ett efter konferens med 

hr Birger Nylund anskaffa medaljer att utdelas som 

pris vid "Saltsjöbadsdagen".

§ 12.

Beslöts att ingå till Föreningen för Skidlöpnin

gens Främjande i Sverige med en förfrågan om ett event. 

bidrag till kostnaderna för representation vid S.M. i 

Örnsköldsvik. Som ett önskemål skulle framhållas att 

ett event. bidrag borde tillfalla föreningen direkt u

tan mellanhänder.

§ 13.

Skidsektionens Bernsfest den 2 februari sanktio
nerades.



§ 14.

Med anledning af Svenska Skidförbundets åtgärd 

att utan hörande af föreningen uttaga Bertil Carlsson 

till skidtäflingarna i Cortina, Italien, gafs åt ord

föranden frihet att hos Förbundet söka utverka fria 

resor till och från S.M. i Örnsköldsvik åt Carlsson.

§ 15.

Med anledning af de till den 30/1 utlysta ”Sö

dertäljespelen”, hvilka komme att kollidera med D.M. 

för Stockholm i backlöpning, beslöts att uppdraga åt 

Skidsektionen att kalla till allmänt sammanträde i 

och för beslut ang. eventuella åtgärder.

§ 16.

Beslöts att kalla till allmänt sammanträde å 

Gustaf Wasa-automaten tisdagen den 1 februari.

§ 17.

Åt hrr Frostell och Lindgren uppdrogs att träf

fa uppgörelse ang. lokal för årsmötet den 12 mars.

§ 18.

Beslöts att till medlemmen L. G. Sääf på dennes 

50-årsdag den 21 februari utdela föreningens stora di

plom.

§ 19.

Beslöts att till förre ordförandens, G.H. Anders

son, bår sända en krans till ett värde af c:a 20:- kr.

Saken uppdrogs åt hr Ekberg.

§ 20.

Ö.S. beslöt att föreslå årsmötet att frångående 

de nya stadgarnas bestämmelser t.v. låta Ö.S. bibehål

la sin nuvarande numerär, och att alltså det kommande 

valet skulle omfatta 6 ordinarie ledamöter och 2 supp

leanter.



§ 21.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos polismyndighe

terna i Saltsjöbaden söka resolution för D.M.-täflin

gen i backlöpning samt "Saltsjöbadsdagen”.

§ 22.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Stockholms I.F:s 

Vinteridrottskommitté söka dispens för fröken Karin 

Hedjersons deltagande i D.M. 10 km. för damar, detta 

emedan vederbörande ännu ej uppnått stipulerade 16 års 

ålder.

§ 23.

Åt Skidsektionen beslöts förskottera Kr. 300:- 

att användas som hyresgaranti för den planerade fes

ten i Berns.

§ 24.

Till Boxningssektionen remitterades en inbjudan 

till deltagande i täflingar i Göteborg (arrangerade af 

G.A.K.) samt frågan angående deltagande i en junior

turnering för klubbarna i Stockholm.

§ 25.

Frän Brottningssektionen rapporterades att dess 

styrelse för arbetsåret fått följande sammansättning:

Ordf.: H. Svensson,
Vice d:o: U. Scherman,
Sekr.: A. Lindgren,
Skattm.: G. Svensson,
Vice sekr. o skattm.: V. Palmqvist, 
Utan funktion: A. Schörling o.

David Karlsson s:or.

§ 26.

En af hr Lindner väckt fråga angående försälj

ning af föreningens 13 st. i Östergötlands Enskilda 

Bank belånade premieobligationer bordlades.

§ 27.

En framställning från gymnastikafdelningen att 

å lista få göra en insamling till hedersgåfva åt in

struktören hr Edmund Lindmark för intresseradt arbete 

i föreningens tjänst bifölls.



§ 28.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4427-73.


