
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde å Koloniträdgårdsexpe

ditionen, Rådhusgränden 2, måndagen den 

7 november 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Ekberg, 
Kjellstrand, Lindgren, Nordberg, 
Rosswall och Svensson jämte re
visorn hr Sundholm.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

30 september föredrogs och godkändes.

§ 2.

Hr Rosswall rapporterade att han låtit utföra de 

i föregående protokoll omnämnda biljetterna för boxning 

och brottning i klubblokalen till ett antal av 4.500 

st. i stället för beordrade 1.500 st., detta på grund 

av att totalkostnaden för den större upplagan ställde 

sig endast en obetydlighet högre än för den mindre. Åt

gärden godkändes.

§ 3.

Åt skattmästaren uppdrogs att handhava de i § 2 

omnämnda biljetterna och att i mån av behov utlämna 

dem till de olika sektionerna.

§ 4.

På framställning från Allm. Idrottsektionen be

viljades ett anslag å Kr. 35:- till priser i en ung

domsmatch mot Solhems I.F.

§ 5.

Med anledning av en del pressangrepp i samband 

med Boxningssektionens besök i Göteborg beslöts att 

för framtiden iakttaga, att Ö.S. finge utse ledare på 

boxningsresor.

§ 6.

Beslöts att skriftligen bekräfta ordförandens 

uppgörelse med Svenska Boxningsförbundets sekretera



re, enligt vilken föreningen ägde befogenhet att t.v. 

avlöna boxningsinstruktören Konrad Johnson med Kr.

250:- pr månad med bibehållande av Johnsons amatör
skap.

§ 7.

Med anledning av framställningar från medlemmar

ne Gustaf Andersson och Orfeo Pettinelli ang. ersätt

ning för skador, åsamkade under boxningsutövande, upp

drogs åt sekreteraren att närmare undersöka vad kost

naderna kunde belöpa sig till.

§ 8.

I anslutning till föregående beslöts att eventu

ella skador i fortsättningen omedelbart skulle rappor

teras till Ö.S.

§ 9.

Jämlikt föreningens stadgar invoterades som stän

diga medlemmar fröknarna Inga Gentzel och Elsa Haglund, 

vilka vid kvinnliga S.M. erövrat mästerskap.

§ 10.

Till hr Erik Thorén beviljades ett anslag å Kr. 

30:- för utfört arbete inom Boxningssektionen, detta 

under förbehåll att Thorén benyttjade anslaget till 

lösande av ständigt medlemskap.

§ 11.

Frågan ang. inval av hrr Ragnar Rosberg och 

Fritz Larsson till ständiga medlemmar som erkänsla 

för intresserat arbete inom Boxnings- resp. Fotboll

sektionerna bordlades.

§ 12.

Till Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 26:- till 

hyresbidrag för extra träningslokal för inomhusidrott 

under november månad.

§ 13.

På egenhändig ansökan utvoterades medlemmen n:r



4482 Nils Lagberg under de förbehåll, som stadgarna 

angiva.

§ 14.

På framställning från Brottningssektionen bevil

jades ett anslag av Kr. 100:- till dagtraktamenten 

vid den stundande klubbmatchen mot Idrottsföreningen 

Verdandi i Eskilstuna.

§ 15.

Åt sekreteraren uppdrogs att underhandla med 

Boxningssektionen ang. möjligheter för Brottningssek

tionen att få disponera träningslokalen ytterligare 

en dag i veckan.

§ 16.

Åt Fotbollsektionen uppdrogs att söka anskaffa 

träningslokal till omkring medio av januari månad.

§ 17.

På framställning från kommittén för orienterings- 

löpning beviljades anslag till K.M.-tecken och medal

jer för klubbtävlingar.

§ 18.

Åt hr Rosswall uppdrogs att ombesörja det å Tra

neberg befintliga pianinots vinterförvaring.

§ 19.

Beslöts meddela hr John Jonsson, att föreningen 

ej komme att stå som arrendator av Idrottsgården i 

Saltsjöbaden under stundande vintersäsong.

§ 20.

Allm. Idrottsektionens anhållan hos Svenska Id

rottsförbundet att få anordna 1928 års S.M. i inom

husidrott sanktionerades.

§ 21.

Allm. Idrottsektionens anhållan att få anordna 

en nationell inomhustävling i slutet av november sank

tionerades.



§ 22.

Allm. Idrottsektionens förslag till premiering 

(diplom el. dyl.) av kapten Hellsten för visat intres

se gentemot föreningen bordlades.

§ 23.

Allm. Idrottsektionens anhållan om anslag av Kr. 

30:- till inköp av föreningens bordsstandert åt inom

husmästarne Konrad Granström och Leif Dahlgren bordla

des.


