
PROTOKOLL fördt vid Öfversty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, tisda

gen den 7 juni 1927.

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

§ 1.

Protokollet från Öfverstyrelsens sammanträde den 

31 maj föredrogs och godkändes.

§ 2.

Tranebergsintendenten rapporterade att arrendat

orns räkenskaper för dansbanan under sista veckan ut

visat;

Inkomster.............................................................. Kr. 722:-
Utgifter............................................................... " 484:-
Behållning............................................................ Kr. 238:-

vilket senare belopp jämte värdet å af 
föreningen hos arrendatorn uttagna ka
févaror....................................................................... " 162:-
tillsammans.............................................................. Kr. 400:-

krediterats arrendatorns hyreskonto.

§ 3.
En af juvelerare A. Kronkvist utfärdad borgen 

för hyressumman vid stundande motorcykeltävlingar å 

Traneberg godkändes under villkor att densamma utöka

des till att jämväl omfatta garanti för banans iord

ningställande efter täflingarna.

§ 4.

Beslöts att tisdagen den 14 juni anordna subskri

berad supé för A-laget, hvartill intresserade manliga 

medlemmar skulle inbjudas genom notisering i pressen.

Supéns pris fastställdes till Kr. 10:- pr kuvert.

§ 5.
Åt hr Sandlund uppdrogs att underhandla med bygg

mästare Gunnar Rönn ang. anskaffande af tidigare utlof
vade hederspriser till A-lagets spelare.



§ 6.

Med anledning af att ett enigt önskemål försports 

från spelarehåll beslöts att tilldela A-lagets målvakt 

Richard Andersson lilla diplomet som erkänsla för utom

ordentliga insatser vid kvalificeringsmatcherna mot I.K. 
City.

Åt sekreteraren uppdrogs att utredigera diplomets 

text.

§ 7.

På framställning från Allm. Idrottsektionen sank

tionerades planerade klubbmatcher

för seniorer mot *Strängnäs-klubbarna, 
” juniorer ” Idrottsklubben Göta

med rättighet för sektionen att anskaffa nödigt antal 

medaljer att utdelas vid dessa täflingar.

§ 8.

Allm. Idrottsektionen beviljades ett anslag på c:a 

55:- kr. till inköp af materialier.

§ 9.

Åt ordf. och skattm. uppdrogs att söka upptaga ett 

kontantlån för bestridande af löpande utgifter.

§ 10.

Till kommitterade att undersöka möjligheterna för 

anskaffande af en ny klubblokal utsågos ordföranden jäm

te hrr Konrad Johnson och Gottfrid Svensson.

§ 11.
Beslöts att till Karlbergs Bollklubb upplåta Tra

bergs Idrottspark för seriematcher på samma villkor som 

tidigare gällt för öfriga östsvenska serieklubbar.


