
PROTOKOLL fört vid överstyrel

sens sammanträde å Koloniträdgårdsexpe

ditionen, Rådhusgränden 2, fredagen den 

30 september 1927.

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

Dessutom var under behandling
en av frågor rörande Boxningssek
tionen hr Erik Thorén närvarande.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

5 september föredrogs och godkändes.

§ 2.

Betr. i § 11 föregående protokoll omnämnda kontro

vers mellan medlemmarna Konrad Johnson och Henning Ös

ther beslöts att låta saken bero vid den utredning som 

föranstaltats av V.U.

§ 3.

Beslöts att engagera hr Konrad. Johnson såsom för

eningens tränare i boxning under tiden 1 september—30 

april mot avlöning t. v. utgående med Kr. 250:- pr 

månad.

Ett från Boxningssektionens styrelse framlagt yr

kande på att Johnson skulle få kvarstå som amatör bord

lades i avvaktan å ordförandens underhandlingar med Box

ningsförbundet ang. möjligheterna för ett sådant förfa

rande.

§ 4.

Med anledning av upprepade framställningar från 

Tranebergsarrendatoren hr Konrad Johnson om en nedsätt

ning av arrendesumman för sommaren 1927 beslöts att 

tillmötesgå vederbörande med en nedskrivning av Kr. 600:- 

å resterande belopp under förutsättning att hr Johnson 

i sin egenskap av boxningstränare månatligen läte Kr. 

150:- av tränargaget innestå såsom amortering av sin 
skuld.



§ 5.

På framställning av Boxningssektionen beviljades 

till materialinköp följande anslag:

Kr. 144:50 till 10 par boxhandskar;
’’ 60:- ” boxbolltak;
” 400:- (c:a) till byggande av boxningsring.

§ 6.

I anslutning till nyssnämnda anslag beslöts att 

påpeka för Boxningssektionen att boxbolltaket (redan 

inköpt) kunnat anskaffas från annat håll till billiga

re pris (c:a 50:- kr.) samt att tillhålla sektionens 

materialförvaltare att noga övervaka att inga material 

onödigtvis spolieras eller komma bort.

§ 7.

Till Boxningssektionens prisutdelning anslogs Kr. 

150:- plus Kr. 150:- som reserverats sedan klubbmatchen 

mot Linnéa föregående år jämte kostnaderna för 8 st. 

K.M.-tecken med etuier och 5 st. små silvermedaljer.

§ 8.

Åt hr Rosswall uppdrogs att till träningstävlin

garna i boxning och brottning anskaffa 1.500 st. pagi

nerade biljetter på stock.

§ 9.

Biljettpriserna vid Tranebergsboxningarna den 9 

oktober fastställdes till 2:- och 1:- kr.

Fribiljetter skulle reserveras för Ö.S. och Box

ningssektionen.

§ 10.

Till kommitterade att ombesörja inköp av priser 

till Tranebergsboxningarna utsågos hrr Johnsson, Carls

son och Lindgren.

§ 11.
På förslag av sekreteraren beslöts att i den pla

nerade klubbmatchen i boxning mot Sparta, Köpenhamn, 

utdela föreningens stora silvermedalj eller bronsme

dalj till segrande resp. förlorande danska boxare.



§ 12.

Beslöts att i de kommande seriematcherna för A- 
laget icke anordna någon bankett för spelarne utan i 

stället tilldela dessa Kr. 5:- pr man till matpengar.

§ 13.

Beslöts att Tranebergsvaktmästarens anställning 

för året skulle anses avslutad från den 1 oktober dock 

med extra tjänstgörning lördag-måndag i händelse i

drottsplatsen var upptagen för tävlingar under mellan

liggande söndag.

§ 14.

En framställning från Allm. Idrottsektionen om 

anslag å Kr. 35:- till prisutdelning för ungdomsmatch 

mot Solhems I.F. bordlades i avvaktan å sektionens re

dovisning av tidigare mottagna medel.

§ 15.

Allm. Idrottsektionens engagemang i klubbtävlin

gar i orientering mot I.K. Göta den 2/10 och S.& I.K. 

Hellas den 16/10 sanktionerades.

§ 16.

Beslöts att snarast möjligt likvidera medlemmen 

Einar Hemming för å Traneberg utfört arbete, enligt 

företedd specifikation betingande ett arvode av Kr. 

550:- minus i avräkning utbekomna Kr. 250:-.

§ 17.

Med anledning av en i tidskriften ”Swing” publi

cerad artikel, enligt vilken föreningens brottare skul

le ha motarbetat boxarne, uppdrogs åt hrr Henrik Svens

son och Erik Thorén att gemensamt besöka ”Swings” re

daktion i och för åstadkommande av en dementi i saken.

§ 18.

Brottningseektionen beviljades sanktion för in

bjudningstävlingar i Kungsholmens Realskola den 13-14 

oktober och klubbmatch mot Verdandi, Eskilstuna, den 

13 november med returmöte i början av december.



§ 19.

Från fotbollspelaren Valfrid Andersson upplästes 

en tacksägelseskrivelse för under sjukdom bekomna Kr. 
150:-.

§ 20.

På egenhandiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar i föreningen n:ris 4529-60.


