
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde å restaurang Tennsto

pet (Bellmansrummet) fredagen den 2 de

cember 1927.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Kjellstrand, Lindgren, Nordberg, 
Rosswall och Sandlund jämte revi
sorerna hrr Bång och Sundholm.

§ 1.

Av skattmästaren föredrogs kassarapport pr 31 ok

tober, utvisande vinst pr dato Kr. 1.518:97.

§ 2.

Skidsektionens förslag till prisutdelning för 

sistlidna säsong, dragande en kostnad av c:a 700:- kro

nor, godkändes.

Åt en kommitté, bestående av hrr Hedjerson, Nils 

Carlsson och Kjellstrand, uppdrogs att inköpa priser.

§ 3.

En framställning från Idrottsklubben Framåt att 

i samband med "Saltsjöbadsdagen" få utlysa tävlingar 

om av klubben ifråga uppställda vandringspriser bevil

jades under förutsättning att inga kostnader uppstode 

för D.I.F.

§ 4.

Skidsektionens anhållan hos vederbörande skidid

rottsmyndigheter att få anordna 1928 års D.M. i kombi

nerad löpning och 20 km. svår terräng samt den sedvan

liga "Saltsjöbadsdagen" sanktionerades.

§ 5.

Till kommitterade för de internationella boxnings- 

tävlingarna den 9-11 december utsågos hrr Hedjerson, 

Lindgren, Sandlund och K. Johnson.

Samma kommitté skulle handhava klubbmatchen mot 

Linnéa den 6 januari.



§ 6.
Beslöts att Ö.S:s medlemmar skulle erhålla 2 

biljetter till varje föreställning vid de internatio

nella boxningarna. Dessa fribiljetter skulle inlämnas 

i biljettluckan å Cirkus, där de finge avhämtas av 

resp. Ö.S.-medlem senast en kvart före varje före

ställnings början.

§ 7.

Med anledning en förfrågan från Damsektionen 

ang. disponerande av klubblokalen en dag i månaden 

beslöts meddela sektionen att lokalen kunde få använ

das lördagar efter kl. 6 e.m.

§ 8.

På framställning från Brottningssektionen om an

slag till massage åt S.M.-kandidater beviljades ett 

bidrag av Kr. 100:-.

§ 9.

Åt Brottningssektionen gavs tillstånd att inköpa 

en desinfektionsspruta, förslagsvis av ”Flit”-typ, att 

användas i klubblokalen.

§ 10.

Åt Bandysektionen gavs tillstånd att till stund

ande söndags matcher få inköpa behövligt antal klub

bor. F.ö. skulle sektionen rapportera varje material

behov till sekreteraren.

§ 11.

Åt skattmästaren beviljades frihet att efter 

konferens med hr Curt Widgren utanordna lämpligt rö

relsekapital för Bandysektionens diverseutgifter.

§ 12.

Åt Allm. Idrottsektionen gavs tillstånd att an

vända från klubbmatchen mot Hellas disponibla Kr. 35:- 

till inköp av föreningens bordsstandert att tilldelas 

Leif Dahlgren, Konrad Granström och Karl Lundberg.



§ 13.
skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med 

anhållan om att föreningen måtte skilja hr Knut Sand

lund från arbetet inom Fotbollsektionen, detta med an

ledning av att hr Sandlund förmenades ha lämnat För

bundet oriktiga uppgifter vid en undersökning beträf

fande spelarnes amatörskap, föredrogs.

Sedan hr Sandlund lämnat en orienterande förkla

ring över sitt handlingssätt, anhöll han själv att få 

bli befriad från sina uppdrag inom Fotbollsektionen, 

vilket bifölls.

Åt sekreteraren uppdrogs att underrätta Svenska 

Fotbollförbundet om hr Sandlunds självmanade avgång.

§ 14.

Åt hr Nils Carlsson uppdrogs att undersöka möjlig

heterna för anskaffandet av en träningslokal åt fot

bollspelarne.

§ 15.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 

medlemmar av föreningen n:ris 4508-4525, 4561-4633 

och 4700- 4719.


