
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, månda

gen den 5 september 1927.

hrr Hedjerson, Carlsson, Ekberg, 
Johnson, Kjellstrand, Lindgren, 
Sandlund, Ahlström och Svensson 
jämte revisorn hr Sundholm.

§ 1.

Protokollen från Överstyrelsens sammanträden den 

2 och 22 augusti föredrogos och godkändes.

§ 2.

Skattmästarens åtgärd att låta försäkra A-lagsspe

larne i fotboll mot en premie av Kr. 28:— pr man i stäl

let för förut protokollförda Kr. 24:- godkändes.

§ 3.

Boxningssektionen gavs frihet att låta de planera

de Tranebergsboxningarna anstå till söndagen den 9 okt.

§ 4.

Frågan ang. Tranebergsarrendatorns restering å hy

ressumman bordlades.

§ 5.

Frågan ang. tidpunkt för Tranebergs Idrottsparks 

stängning för säsongen (vaktmästarens entledigande) 

bordlades.

§ 6.

Skattmästarens uppgörelse med fru Lindkvist eng. 

städning och eldning av klubblokalen å Döbelnsgatan mot 

ett arvode av Kr. 50:- pr månad godkändes.

§ 7.

Till expeditionsföreståndare under vintersäsongen, 

att tjänstgöra tisdagar och torsdagar kl. 7-9 e.m., ut

sågs hr Sandlund mot ett säsongarvode av Kr. 300:-.



§ 8.

Träningsdagarna i klubblokalen fördelades i 1 

het med under föregående säsong sålunda:

Boxning: måndagar, onsdagar, torsdagar
och lördagar;

Brottning; tisdagar, fredagar och söndagar.

Föreningen skulle äga rätt att efter anmälan i 

skälig tid få disponera lokalen valfri dag för samman

träde el. dyl.

§ 9.
Åt sekreteraren uppdrogs att infordra offert å 

ständiga medlemskort, utförda dels i litografi, dels 

i boktryck.

§ 10.

Åt Boxningssektionen uppdrogs att inkomma med för

slag till prisutdelning för föregående säsong.

§ 11.

Med anledning av ett rapporterat bråk å Traneberg 

mellan medlemmarna Konrad Johnson och Henning Östher 

beslöts att inkalla bägge parter i och för förklaring 

och utredning.

§ 12.

Beslöts att kortspel under inga som helst förhål

landen skulle få förekomma inom Tranebergs Idrottsparks 

område. Var och en av Ö.S:s medlemmar anmanades att no

ga kontrollera att denna bestämmelse icke överträddes.

§ 13.

Beslöts att låta beställa extra nycklar till bak

dörren i träningslokalen (ing. från Frejgatan) och att 

utlämna ett kontrollerat mindre antal av dessa till 

fullt pålitliga medlemmar.

§ 14.
En framställning från Boxningssektionen om anslag 

till 4 par handskar bifölls.



§ 15.

Boxningssektionens överenskommelse med Sparta, 

Köpenhamn, ang. klubbmatch i Köpenhamn den 15 oktober 

godkändes. Inga kostnader skulle drabba föreningen.

§ 16.

Åt Boxningssektionen uppdrogs att förarbeta ar

rangemangen av internationella tävlingar och klubb

match mot I.F. Linnéa.

§ 17.

Efter framställning från den skadade fotbollspe

laren Valfrid Andersson om sjukdomsersättning beslöts 

att tillerkänna A. ett belopp av Kr. 150:-.

§ 18.

Direktör Carl Hellbergs tacksägelse för visad 

hågkomst (telegram) å 50-årsdagen upplästes.

§ 19.

Beslöts att i regel söka hålla kommande Ö.S.-sam

manträden å måndagar.


