
PROTOKOLL fört vid översty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, månda

gen den 22 augusti 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Kjell
strand, Nordberg, Rosswall, Sand
lund och Ahlström.

§ 1.

Till att sköta protokollet över sammanträdet ut

sågs i sekreterarens och vice sekreterarens frånvaro 

hr Ahlström.

§ 2.

Beslöts att till den vid föreningens orienterings

tävling (tillsammans mod Hellas) för ett år sedan, ska

dade chauffören Karl G. B. Karlsson utbetala i Riksför

säkringsantaltens brev av den 12 augusti 1927  utdömda 

skadeersättningen av Kr. 53:75.

§ 4.

På grund ev framkomna anmärkningar om bristande 

kontroll å vändkorsen å Tranebergs Idrottspark beslöts 

att dessa alltid skulle hållas låsta.

§ 5.

Åt hr Sandlund uppdrogs att föranstalta sammanträ

de med Boxningssektionen för diskussion om deras ange

lägenheter.

§ 6.

Godkändes Tranebergsintendentens överenskommelse 

med N.K. och Paul U. Bergström om förhyrande av Trane

bergs Idrottspark den 25 september mot en avgift av 

Kr. 100:-.

§ 3.

Åt hr Sandlund uppdrogs att undersöka betingel

serna för kooperativ olycksfallförsäkring.



§ 7.

Beslöts uthyra Tranebergs Idrottspark till Wester

malms Idrottsförening efter den 28 augusti för denna 

förenings hemmamatcher i Östsvenska serien mot en hy

ressumma av 25 % å uppkommande bruttointäkter, minimum 

Kr. 50:- exklusive kostnader för vakthållning.

§ 8.

Beslöts tillhandahålla handdukar till fotbollag 

vid matcher å Traneberg mot en avgift av 25 öre pr st.

§ 9.

På förekommen anledning beslöts, på förslag av hr 

Ahlström, att de fristående sektionerna för bowling och 

damidrott skulle erhålla mästerskapsplaketter av fören

ingen men i övrigt självständigt sköta sina angelägen

heter.

§ 10.

Meddelades Damsektionen tillstånd att å Tranebergs 

Idrottspark hålla föreningsmästerskapstävlingar i all

män idrott.

§ 11.

Beslöts att under tiden 15/10—15/12 förhyra Svea 

Livgardes gymnastiksal en gång i veckan för idkande av 

inomhusidrott.

§ 12.

Till Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 30:- för 

bestridande av kostnaderna vid ev. klubbmatch mot annan 

förening.

§ 13.

Beviljades tillstånd åt kommittén för orienterings

tävlingarna att hålla sedvanliga hösttävlingar.

§ 14.
Beslöts att åt hr Sandlund ensam lämna uppdraget 

att handhava föreningens representationslags sammansätt
ning vid kommande matcher.


