
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, fredagen 

den 22 april 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Ekberg, 
Frostell, Johnson, Kjellstrand, 
Lindgren, Nordberg, Sandlund, Ahl
ström och Svensson jämte revisorn 
hr Bång.

§ 1.
Protokollet från Öfverstyrelsens konstituerande 

sammanträde den 21 mars föredrogs och godkändes.

§ 2.

En inbjudan från Visby I.F. af en 25-mannatrupp 

allmän idrottsmän och fotbollspelare till början af ju

li månad mot en totalersättning af Kr. 250:- afböjdes.

§ 3.

Till Fotbollsektionens inkasserare af medlemsaf

gifter utsågs hr Rosswall.

§ 4.

En framställning från hovjuvelerare G. Graumann i 

Falun att till en planerad utställning i sommar få lå

na den af föreningen eröfrade ”Gustaf Wasa-statyetten” 

bifölls under villkor att G. bekostade alla transport

afgifter och lät taga en all-risk-försäkring å priset.

§ 5.

Beslöts att genom subskribtion söka anskaffa ett 

hederspris till Svenska Dagbladets stafettlöpning. Till 

att handhafva insamlingen utsågos hrr Hedjerson, Carls

son, Johnson, Kjellstrand och Nordberg.

§ 6.

Ordförandens åtgärd att teckna föreningen för Kr. 

5:- till en subskriberad hedersgåfva åt kapten Ernst 

Killander godkändes.



§ 7.
Åt ordföranden uppdrogs att med elektriska in

stallationsfirman ”SEL” underhandla ang. föreningens 

betalningsskyldighet för en vid Traneberg nyuppsatt 

mätare.

§ 8.

Hr Nils Carlsson rapporterade att anbud förelåg 

a skiffersten till bansarg å Traneberg, lydande på Kr. 

95:- pr 1000 st. stenar. Åtgången beräknades till c:a 

2000 st., hvartill komme kostnaderna för c:a 10 kbm. 

grus (à 9:- pr kbm.) och anläggningsarvodet.

Åt hr Carlsson uppdrogs att hos Svenska Idrotts

förbundet inhämta närmare beskrifning öfver detta slag 

af sarganläggning.

§ 9.

Åt hrr Sandlund och Bång uppdrogs att till ett 

kommande sammanträde närmare utarbeta ett af hr Bång 

framlagdt förslag till införandet af kontrollrapporter 

vid Tranebergs Idrottspark.

§ 10.

En framställning från A-laget i fotboll att ut

öfver redan bekomna dagtraktamenten erhålla Kr. 5:- pr 

man för bestridande af extrautgifter under resan till 

Göteborg den 3 april godkändes.

§ 11.
Åt ordf. och sekr. uppdrogs att besvara en från 

Socialstyrelsen gjord interpellation ang. automobil

olyckan i samband med orienteringslöpningen tillsammans 

med Hellas i höstas.

§ 12.

Till Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 16:- till 

startafgifter vid D.M. i terränglöpning.



§ 13.

Till Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 15:- till 

startafgifter vid Sleipners terränglöpning.

Af medlemmen Eskil Schumann beslöts uttaga Kr. 2:- 

som tillkommit i straffafgift på grund af S:s för sent 

inlämnade anmälning.

§ 14 .

Från Allm. Idrottsektionen rapporterades att för 

gymnastikafdelningen erhållits ett anslag af Kr. 40:- 

från Svenska Gymnastikförbundet, hvilket belopp enligt 

beslut skulle få disponeras af sektionen för redovis

ning.

§ 15.

Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att i styrelse

rummet vid idrottsplatsen låta uppsätta ett anslag med 

förbud att därstädes utöfva ping-pong-spel.

§ 16.

Beslöts att icke tillåta den uteslutna medlemmen 

Harry Jansson att deltaga i något af föreningens fot

bollag förrän han på egen ansökan af Ö.S. beviljats 

nytt inträde i föreningen.

§ 17.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4313-4356 och 4497-4500.


