
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens konstituerande sammanträde å 

Koloniträdgårdsexpeditionen, Rådhus

gränden 2, måndagen den 21 mars 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Ekberg, 
Johnson, Kjellstrand, Lindgren, 
Nordberg, Olsson, Rosswall, Sand
lund, Ahlström och Svensson.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden d.

24 januari och 8 mars föredrogos och godkändes.

§ 2.

Följande arvoden fastställdes för arbetsåret 

1927-28;

Skattmästaren.......................... Kr. 300:-

Sekreteraren.............................. ” 100:-

Tranebergsintendenten.... ” 400:-

§ 3.

Till expeditionsföreståndaren under sommarmåna

derna beslöts att om möjligt söka innehålla arvodet, 

under förutsättning att sysslan kunde uppdelas på 

lämpligt sätt, t. ex. mellan sektionsinkasserarne. Ut

redning i denna fråga skulle föreligga till nästkom

mande Ö.S.-sammanträde.

Öfverstyrelsen konstituerade sig sålunda:

Ordförande...................... N.A. Hedjerson
Vice d:o........................... E. Ekberg
Sekreterare.................... A. Lindgren
Vice d:o........................... D. Olsson
Skattmästare.................. K. Sandlund
Vice d:o........................... A. Rosswall
Materialförvaltare... N. Carlsson
Vice d:o........................... N. Nordberg
Klubbmästare.................. H. Kjellstrand
Vice d:o........................... E. Frostell
Intendent......................... A. Rosswall
Utan funktion:.............. K. Johnson

E. Ahlström
H. Svensson



§ 5.
Åt sekreteraren uppdrogs att skriftligen anmoda 

respektive sektioner att till materialförvaltaren in

komma med uppgift på de materialier som finnas.

§ 6.

Till Verkställande Utskott valdes ordföranden, 

sekreteraren och skattmästaren med hrr Rosswall och 

Ekberg som suppleanter.

§ 7.

Till Internationell Kommitté i fotbollfrågor val

des hrr Ekberg, Lindgren och Sandlund med hrr Ahlström 

och Rosswall som suppleanter.

§ 8.

På förord från representanter från Allm. Idrott

sektionen beslöts att föreningen skulle anmäla sitt ut

träde ur sammanslutningen ”Idrottsringen”.

§ 9.

Beslöts att vid afhämtandet af föreningen till

kommande biljetter vid täflingar i Stadion lämna detta 

uppdrag till sekreteraren i den sektion som vore när

mast intresserad af resp. arrangemang.

§ 10.

Beslöts att som vaktmästare å Traneberg under 

sommarsäsongen 1927 anställa hr Henrik Svensson fr.o. 

m. den 1 april mot en veckoaflöning af Kr. 70:-.

Tjänstgöringstiden skulle omfatta: 

veckodagar........... kl. 9 f.m. - trä
ningens slut, 

lördagar........................... kl. 9 f.m. - 1 e.m. ,
sön- & helgdagar.........  ”10 ” - 1 e.m.

Semester med full aflöning skulle af vaktmästaren 

få tillgodogöras under högst 4 dagar.

§ 11.

För föreningens kontantinsättningar beslöts att 

bibehålla konto med Södermanlands Enskilda Bank.



§ 12.

För uttag å bankräkning befullmäktigades ordfö

randen och skattmästaren.

§ 13.

För utkvittering af värdepost befullmäktigades 

sekreteraren och skattmästaren.

§ 14.

For utkvittering af föreningen tillkommande pen

ningmedel i Stadion befullmäktigades skattmästaren med 

rätt för denne att vid förfall utse ersättare.

§ 15.

För teckning af borgen å reversen med Bröderna 

Sandström utsågos ordföranden och sekreteraren.

§ 16.

Fotbollsektionens anmälan af: 

A-laget...................... till D.M.
B- ”  ” Reservl.-serien
C- ” ...................... ” Sthlmsserien kl. II
D- ”  " D:o " III
Juniorlaget.............  ” Juniorserien,

tillsammans dragande en anmälningsafgift af Kr. 75:-, 

godkändes.

§ 17.

Åt Allm. Idrottsektionen gafs tillstånd att vid 

lämplig tidpunkt arrangera en vårfest å Traneberg, 

hvars event. vinst skulle bokföras som sektionens.

§ 18.

Beslöts att i likhet med föregående säsong till

ställa skolorna å Kungsholmen och i Bromma tränings

kort till Traneberg, dock ej gällande till stora fot

bollplanen.

§ 19.

Beslöts att till S.M. i inomhusidrott i Örebro 

sända 5 deltagare och bestrida dessas kostnader, c:a 

175:- kronor.



§ 20.

På framställning från Allm. Idrottsektionen be

slöts att söka inträde i Svenska Fäktförbundet och 

till S.M. i fäktning anmäla ett 10-tal officerare, 

hvilka förklarat sig villiga att representera fören
ingen. Den nybildade afdelningen för fäktning skulle 

tillsvidare sortera under Allm. Idrottsektionen.

§ 21.

Från Fotbollsektionen rapporterades att följande 

matchaftal för A-laget träffats:

25/3 mot *Norrköpings-Kamr. mot en 
ersättning af Kr. 475:-,

18/4 mot *Sleipner, Norrköping, mot 
en ersättning af Kr. 550:-, 

hvilka engagemang sanktionerades.

§ 22.

Till Fotbollsektionen remitterades en inbjudan 

af A-laget till match mot *Göteborgs-Alliansen sönda

gen den 3 april.

§ 23.

Med anledning af en inbjudan från Visby I.F. till 

ett komb. fotboll- och allm. idrottsbesök i Visby un

der pingsthelgen uppdrogs åt sekreteraren att meddela 

vederbörande resevillkoren: fria resor och allt fritt 

under uppehållet.

§ 24.

På egenhändiga ansökningar beviljades ständiga 

medlemmarna Carl-Eric Lokrantz och Nanny Sandström- 

Lokrantz utträde ur föreningen.

§ 25.

En ansökan från Damafdelningen att få bedrifva 

allm. idrottsträning på Traneberg och å träningsdagar

na få ett rum upplåtet för omklädning beviljades.

§ 26.
Åt sekreteraren uppdrogs att skriftligen anmoda 

resp. sektioner att inkomma med förslag till sektions

inkasserare.



§ 27.

Åt Fotbollsektionen uppdrogs att kalla till sek

tionsårsmöte torsdagen den 31 mars kl. 8.15 e.m. i 

klubblokalen.

§ 28.

På förslag af hr Ahlström uppdrogs åt Tranebergs

intendenten att undersöka möjligheterna för anläggande 

af tennisbanor å Traneberg, förslagsvis bakom ståplats
läktaren.

§ 29.

På förslag af hr Ahlström uppdrogs åt förslags

ställaren och sekreteraren att hos Stadsplanenämnden 

undersöka möjligheterna att få friköpa Tranebergsfas

tigheten.

§ 30.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos Elektricitets

verket anhålla att få elektrifiering genomförd utefter 

vägen mellan strandpromenaden och idrottsplatsen vid 

Traneberg.

§ 31.

En framställning från Tranebergsarrendatoren hr 

Johnson att få öppna den förhyrda rörelsen en eller an

nan vecka före Valborgsmässoafton beviljades.

§ 32.

På framställning från Skidsektionen beviljades 

densamma företrädesrätt att anordna en Berns-fest efter 

vanligt mönster redan i november månad.

§ 33.

Åt hr Nordberg uppdrogs att göra en inventering 

af föreningens kälkförråd, liggande vid Rosendal.

§ 34.
En framställning från Brottningssektionen att få 

bjuda deltagarne i klubbmästerskapen (c:a 25 st.) på 

kaffe efter täflingarna beviljades.



§ 35.

Brottningssektionens framställning att få anordna 

internationella täflingar i Cirkus under november må

nad bordlades i afvaktan å en undersökning af möjlig

heterna att få någon tidning att ikläda sig den ekono

miska garantien.

§ 36.

Åt Skidsektionen uppdrogs att hos hr Birger Gill

ström söka indrifva likvid för klubbmärken till skid

tröjor, som af hr G. rekvirerats från medlemmen i Brott

ningssektionen H. Brännström.


