
PROTOKOLL fört vid översty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, tisda

gen den 2 augusti 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Ekberg, Johnson, 
Lindgren, Rosswall, Sandlund, 
Ahlström och Svensson.

§ 1.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden den 

7 juni och 5 juli föredrogos och godkändes.

§ 2.

Åt skattmästaren uppdrogs att omedelbart teckna 

olycksfallförsäkring för 15 st. namngivna fotbollspe

lare från A-laget mot en premie av Kr. 24:- pr man, 

gällande Kr. 8:- i dagsersättning vid skada, Kr. 8.000:- 

vid dödsfall och Kr. 16.000:- vid invaliditet.

§ 3.

Åt sekreteraren uppdrogs att anmana hr Douglas 

Olsson att infordra tryckeriofferter för event. fort

satt utgivande av medlemsbladet.

§ 4.

Åt sekreteraren uppdrogs att infordra. Skidsektio

nens förslag till prisutdelning för sistlidna säsong.

§ 5.

Frågan ang. förhyrande av ny klubblokal bordla

des med anledning av svårigheterna att upphäva löpan

de kontrakt för nu disponerade lokal.

§ 6.

Åt Boxningssektionen uppdrogs att inkomma med 

yttrande ang. Tranebergstävling, internationella täv

lingar och tränarengagemang.



§ 7.

Skattmästarens åtgärd att låta insätta nytt lås i 

dörren till klubblokalen godkändes, samtidigt som be

slut fattades att nyckel till det nya låset endast skul

le innehavas av husets portvakt, fru Lindkvist.

§ 8.
Åt Ordföranden och hr Ahlström uppdrogs ett med 

full handlingsfrihet underhandla med Stockholms Dagblad 

och Fredrikshofs I.F. ang. de ekenomiske villkoren för 

det i samband med föreningens Stadionmatch den 14/8 pla

nerade s.k. Stockholmsloppet.

§ 9.

Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att för serie

matchen å Traneberg den 28/8 ombesörja tryckning av in

trädesbiljetter för press och andra frikortsinnehavare.

Biljettpriserna vid matchen ifråga fastställdes 

till Kr. 2:- å stora läktaren, Kr. 1:50 å lilla läkta

ren (sittplats) och Kr. 1:- å ståplats.

§ 10 .

På sekreterarens förslag beslöts att anskaffa och 

uppsätta affischer vid framtida seriematcher.

§ 11.

Beslöts att till matchen mot Göteborgs-Kamraterna 

den 14/8 anskaffa ett nytt reservställ fotbolltröjor, 

förslagsvis av ljus gräsgrön kulör.

§ 12.

Frågan ang. Tranebergs-arrendatorns förfallna men 

icke inlevererade hyresbelopp bordlades i avvaktan å 

förslag till amortering från vederbörande.

§ 13.

Åt Trenebergsarrendatorn meddelades tillstånd att 

under ett par dagar i augusti uthyra dansbanan till Ar

betarnes Bildningsförbund på villkor att föreningen er

hölle hyresbeloppet i avräkning å arrendatorns skuld.



§ 14.

Ordförandens åtgärd att låta verkställa torvfyll

ning och grässådd å vissa partier av Tranebergs fotboll

plan, betingande en kostnad av c:a 1.100 kronor, god

kändes .

§ 15.
Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att inköpa 50 me

ter vattenslang (gummi) jämte kopplingar till ett pris 

av högst Kr. 4:80 pr slangmeter enligt föreliggande of

fert .

§ 16.

En framställning från medlemmen Einar Hemming om 

ersättning, c:a 400:- kronor, för under våren utfört 

arbete å Traneberg bordlades i avvaktan å en av inten

denten infordrad specifikation över arbetet.

Dock beslöts att i avräkning till Hemming omedel

bart förskottera Kr. 100:-.

§ 17.

Åt Tranebergsintendenten uppdrogs att underhandla 

med Paul U. Bergströms I.F. angående förhyrande av Tra

neberg söndagen den 18/9 - förutsatt att banan ej vore 

upptagen för nationell seriematch - mot en hyressumma 

av Kr. 100:-.


