
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, tisda

gen den 31 maj 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Ekberg, 
Frostell, Kjellstrand, Lindgren, 
Rosswall, Sandlund och Svensson.

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

13 maj föredrogs och godkändes.

§ 2.

Sedan skattmästaren rapporterat att Tranebergs

arrendatoren hr Johnson resterade med förfallen hyra 

Kr. 750:-, hvartill komme Kr. 2.000:- förfallna till 

betalning den 2 juni, uppdrogs åt ordföranden att fö

reslå Johnson hyresreglering på så sätt att föreningen 

genom intendenten ägde att hvarje danskväll kontrolle

ra entréafgifterna och innehålla desamma efter afdrag 

af omkostnaderna för musik, vakter etc. (c:a 130:- kr. 

pr kväll).

§ 3.

Åt sekreteraren uppdrogs att i Stadion söka er

hålla fribiljetter för Ö.S:s medlemmar till kvalifi

ceringsmatchen Djurgården-City.

§ 4.

Åt materialförvaltaren uppdrogs att föranstalta 

anordningar för prismonterns bevarande mot under regn

väder i klubblokalen inträngande vatten.

§ 5.

Under förutsättning af vinst i matchen mot City 

beslöts hålla nästa Ö.S.-sammanträde tisdagen den 7 

juni .



§ 6.
Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att underhand

la med Motorsportklubben ang. uthyrande af Traneberg 

för motorcykeltäflingar en onsdagsafton.

Hyresvillkoren fastställdes till 25 % å brutto

inkomsten, dock minimum Kr. 300:—, hvarjämte den hy

rande klubben skulle betala alla kostnader för banans 

återställande i löpdugligt skick.

§

Ett anbud från A.-B. Konst & Reklam om att mot 

viss ersättning medverka vid uppsättandet af ett slags 

reklam- och depeschtaflor afböjdes.

§ 8.
Ett tacksägelsekort från kapten Ernst Killander 

för uppmärksamheten vid Stockholms Idrottsförbunds 

prisutaelningsfest upplästes.

§ 9.

Beslöts att den 1 juni indraga insamlingslistor

na till förmån för Harald Andréns familj.

§ 10.

Beslöts att lördagen den 4 juni (pingstafton) 

anordna en oldboysmatch å Traneberg mot Harry Perssons 

motionslag mot en ekonomisk ersättning till det senare 

af 50 % å nettoinkomsten. Ingen planhyra skulle upptas.

§ 11.

På egenhändiga ansökningar invaldes till nya med

lemmar af föreningen n:ris 4357-62, 4527-28 samt 11 st. 

kvinnliga medlemmar, hvilkas inträdesblanketter ännu 

icke numrerats.

§ 12.

Jämlikt stadgarna beslöts att till ständiga med

lemmar kalla de nyblifna svenska mästarne Konrad Gran

ström och Leif Dahlgren.


