
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, tisdagen 

den 8 mars 1927.

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

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

22 februari föredrogs och godkändes sedan ordförandens 

anhållan, att siffran 10 i § 1 måtte ändras till 11, bi

fallits.

§ 2.

Hr Frostell meddelade, att årsmötet på grund af 

ett förbiseende från direktionen för Ekegårdh´s restau

rang måst framflyttas till söndagen den 13 mars.

§ 3.

Beslöts att medlemmar för att äga närvara å årsmö

tet vid ingången skulle uppvisa årskort för 1926 eller 

1927.

Till kontrollanter af medlemskapet utsågos hrr Ek

berg och Schörling.

§ 4.

Ordföranden meddelade att beslutet ang. entré till 

Idrottsgården vid D.M. i skidlöpning 2 och 3 mil måst 

upphäfvas på grund af den dåliga väderleken å täflings

dagen.

§ 5.

Jämlikt föreningens stadgar beslöts att till stän

diga medlemmar kalla de nyblifna svenska mästarne Gustaf 

Andersson, John Pihl och Herman Paus.



§ 6.

Med anledning af att ett 20-årsjubileum inträffat 

sedan instiftandet af föreningens hedersmärke beslöts 

att öka årets märkesutdelning till jämnt 20 st. och 

att utmärkelsen utöfver tidigare beslut jämväl skulle 

tillfalla:

J. G. Jonsson, 
Gustaf Magnusson, 
John Pihl och 
Allan Åsberg.

§ 7.

En hemställan från medlemmen Karl Lind att på för

eningens bekostnad få representera i Vasa-loppet afslogs.

§ 8.

Bandysektionens hemställan om ersättning för den 

middag, som afätits efter finalsegern i D.M., bevilja

des. Från anslaget skulle afgå Kr. 15:-, som sektionen 

erhållit af Stockholms Fotbollförbund, och anstånd med 

anslagets utbetalande förbehölls tills ekonomien blif

vit starkare.

§ 9.

På framställning af A-lagsledaren, hr Sandlund, be

slöts att tilldela 13 man minnesbägare för säsongen 1926. 

Åt hrr Carlsson och Lindgren uppdrogs att hos juvelerare 

K. Anderson söka erhålla 13 st. bägare i utbyte mot 6-7 

st. större sådana, som funnes i föreningens ägo sedan 

matcherna om Petersénska pokalen, eller att på annat 

sätt ordna prisernas anskaffande.

§ 10.

Fotbollsektionens uppgörelse med Eskilstuna-Kam

raterna om vänskapsmatch i E:tuna den 10 april mot en 

ersättning af Kr. 400:- godkändes.

§ 11.

Åt hr Sandlund uppdrogs att söka ordna en match 

för A-laget å Traneberg söndagen den 27 mars.



§ 12.

Skattmästaren rapporterade att Kr. 50:- för D.M.

i fotboll och Kr. 400:- för D.M. i bandy erhållits i 

utdelning från Stockholms Fotbollförbund.

§ 13.

Fotbollsektionens åtgärd att i samråd med de öf

riga östsvenska serieklubbarna och med Dagens Nyheter 

som ekonomisk garant söka arrangera ett gästspel i 

Stockholm af ett spanskt fotbollag med den berömde mål

vakten Zamora som medverkande godkändes.

§ 14.

Skattmästaren rapporterade att från Skidsektionen 

redovisats Kr. 286:- som influtit i startafgifter vid 

D.M. å 3 mil och 2 mil för 18-20-åringar.

§ 15.

Åt sekreteraren uppdrogs att anmoda Bandy- och 

Ishockeysektionerna att till materialförvaltaren inle

verera alla föreningen tillhöriga spelutensilier.

§ 16.

Hr Carlsson rapporterade att Kr. 98:- brutto in

flutit i start- och entréafgifter vid D.M. för juniorer 

i inomhusidrott.

§ 17.

Beslöts att af Matteus-Pojkarna inlevererade an

mälningsafgifter för icke startande juniorer vid inom

hus-D.M. icke skulle godtagas som likvid för eventuellt 

startande seniorer.

§ 18.

Sekreteraren föredrog förslag till årsberättelse, 

hvartill skulle tillkomma en resumé öfver de olika sek

tionernas arbete under verksamhetsåret. Konceptet god

kändes med det tillägg att i berättelsen skulle ingå 

en kortare minnesteckning öfver de under året bortgång

na G.H. Andersson, Herman Johansson och Hjalmar Åkerholm.



§ 19.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4473-96.


