
PROTOKOLL förd t vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, fredagen 
den 13 maj 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Kjellstrand, Lindgren, Nordberg, 
Olsson, Rossv/all, Sandlund och 
Svensson.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden den 

22 april och 8 maj föredrogos och godkändes.

§ 2.

Med anledning af att den i kafélokalen vid Trane

berg uppsatta elektriska mätaren befunnits hålla otill

räcklig kapacitet för strömförbrukningen på platsen be

slöts uppsättning af starkare mätare på föreningens be

kostnad .

§ 3.

Efter diskussion stadfästes Ö.S.-beslutet den 8/5 

angående borttagandet af stödräcken å ståplatsläktaren 

vid Traneberg.

§ 4.

Åt ordföranden uppdrogs att i föreningens namn 

sända en krans till Harald Andréns bår.

§ 5.

På framställning af Damsektionen beslöts att be

vilja sektionen träningstider i handboll å Tranebergs 

fotbollplan å dagar och tider efter uppgörelse med in
tendenten i hvarje speciellt fall. - Vidare beslöts att 

upplåta styrelserummet till omklädningslokal åt de trä

nande damerna samt att därstädes låta uppsätta klädhäng

are.

§ 6.

Åt Allm. Idrottsektionen uppdrogs att arrangera 

den planerade vårfesten d. 28-29 maj.



§ 7.
Åt sekreteraren uppdrogs att skriftligen under

rätta Tranebergsarrendatoren hr Johnson;

att några extra festarrangemang icke finge 
vidtagas inom det förhyrda området utan 
Ö.S:s hörande;

att föreningen tillhandahåller arrendatorn 
högst 2 st. svenska flaggor som lån;

att arrendatorn skulle tillse att dessa flaggor 
blefve sänkta och intagne under nätterna.

§ 8.

Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att kontrollaf

läsa och debetera den extra förbrukning elektrisk ström 

som af arrendatorn komme att dragas å föreningens mäta

re vid stundande ”Karlbergarnes vårfest”.

§ 9.

En ansökan från Tranebergs Idrottsförening om 

tillåtelse för 4 å 5 af föreningens idrottsmän att be

drifva sin träning å Tranebergs Idrottspark afslogs.

§ 10.

En framställning från Kvinnliga Idrottskommittén 

om tillåtelse för damer utom D.I.F. att bedrifva sin 

träning å Tranebergs Idrottspark afslogs.

§ 11.

Beslöts att föreningens medlemmar skulle äga fritt 

tillträde till alla af föreningen anordnade fotbollmat

cher å Traneberg mot uppvisande af årskort för 1927.

Åt Fotbollsektionen gafs tillstånd att efter anmä

lan till Ö.S. tilldela ett visst antal spelare frikort 

till Traneberg under säsongen 1927.

Mot sistnämnda beslutet reserverade sig hr Henrik 

Svensson.

§ 12.

En framställning från gymnastikläraren i Kommuna

la Mellanskolan i Alvik att för elevernas i drottsöfning

ar få disponera banorna vid Traneberg under förmiddagar

na beviljades.



§ 13.
Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att slutföra 

underhandlingarna med K.F.U.M. angående förhyrande af 

Tranebergs Idrottspark tvenne dagar mot en afgift af 

Kr. 50:- pr dag.

§ 14.

En framställning från Paul U. Bergströms perso

nals idrottsförening ang. förhyrandet af Tranebergs 

Idrottspark den 11/9 för klubbmatch mot N.K. bordla

des .

§ 15.

Till Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 25:- till 

prisinköp för klubbmatch i inomhusidrott mot Hellas.

§ 16.

Brottningssektionen erhöll frihet att på lämpligt 

sätt anordna ett skjul å Traneberg för brottarmattans 

förvarande.


