
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, tisdagen 

den 22 februari 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Johnson, Lindgren, Lindner, Sand
land, Sundholm, Ekberg och Olsson.

§ 1.

Sedan ordföranden meddelat att genom festen i 

Berns den 2/2 samt genom anslag af Skidfrämjande jäm

te frivilliga bidrag från privatpersoner c:a Kr. 1.050:- 

stodo till Skidsektionens disposition beslöts att vid 

S.M. i Örnsköldsvik låta föreningen representeras af 

10 back- och kombinerade skidlöpare.

§ 2.

Med anledning att de mångåriga Ö.S.-ledamöterna 

hrr Schörling och Sundholm bestämdt undanbett sig åter

val vid stundande årsmöte beslöts att till årsmötet 

föreslå de tvenne nämnda till erhållande af förenin

gens stora silvermedalj i etui jämte stora diplomet.

§ 3.

Efter föredrag af inkomna förslag till kandidater 

för hedersmärket beslöts att utdela märket till följan

de 16 medlemmar:

Carl Andersson II, 
John Blomkvist, 
Nils Carlsson, 
Gustaf Ekberg, 
Algot Haglund, 
Ingeborg Hedjerson, 
Oscar Fjällander, 
Axel Lindgren, 
Karl Lindroth, 
Nanny Lokrantz, 
Henry Lundgren, 
Nils Ramm, 
Ragnar Rosberg, 
Gunnar Rönn, 
Curt Widgren och 
Harry Wolff.

§ 4.

Frågan ang. vaktmästarebefattningen å Tranebergs 

Idrottsplats bordlades.



§ 5.

En ansökan från Brottningssektionen om anslag ef 

Kr. 150:- till priser för säsongens täflingar och Kr. 

30:- till uppsättande af ett vandringspris vid klubb

mästerskapen bordlades, enär föreningen för tillfället 

saknade medel att anslå.

§ 6.

Gentemot hr Lindners å tidigare sammanträde väck

ta förslag ang. afyttring af föreningens 13 st. premie

obligationer beslöts att tillsvidare behålla desamma.

§ 7.

Åt hrr Carlsson och Frostell uppdrogs att anskaf

fa en pianist till festen i samband med årsmötet.

§ 8.

Beslöts att af ej superande gäster vid årsmötet 

upptaga en afgift af 1:- kr. för den händelse de ön

skade deltaga i den efter supén planerade dansen.

§ 9.

Beslöts att vid stundande söndags planerade D.M. 

i skidlöpning vid Saltsjöbaden upptaga en entré af 50 

öre pr person för tillträde till Idrottsgårdens område.

§ 10.

Herr Johnsons inbjudan af ”Amerika-boxarne” Ramm 

och Fjällander jämte sällskap till Skidsektionens fest 

i Berns, dragande en kostnad af c:a Kr. 140:-, sanktio

nerades.

§ 11.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen N:ris 4500-07.


