
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde å restaurang Tennsto

pet (Bellmansrummet) torsdagen den 19 

januari 1928.

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

§ 1.

Protokollen från Överstyrelsens sammanträden den 

7 november och 2 december föredrogos och godkändes.

§ 2.

Skidsektionens enl. § 4 i protokoll av 2/12 er

hållna sanktion betr. D.M.-arrangemang korrigerades 

därhän att programmet skulle komma att omfatta: kom

binerad back- och terränglöpning, 30 och 50 km. längd

löpning för seniorer, 20 km. längdlöpning för ynglin

gar 18-20 år samt 10 km. längdlöpning för damer.

§ 3.

Skidsektionen beviljades tillstånd att den 3 fe

bruari anordna fest i Berns Salonger enl. sedvanligt 

program.

§ 4.

Med anledning av i pressen (Idrottsbladet) synli

ga meddelanden, enligt vilka boxningstränaren Konrad 

Johnson förklarat sig stå i beredskap att utträda ur 

Djurgårdens I.F. och tillsammans med de aktiva boxarne 

bilda en konkurrensklubb, beslöts enhälligt att från 

och med dags dato utesluta Johnson ur föreningen och 

entlediga honom från sysslan såsom boxningstränare.

§ 5.

Åt sekreteraren uppdrogs att infordra alla i hr 

Johnsons förvarvarande priser, tillhöriga föreningen, 

samt att genom Tidningarnas Telegrambyrå distribuera 

ett meddelande om föreningens åtgärder vis-à-vis John

son.



§ 6.
Med anledning av det ställningstagande i ”fallet 

Johnson”, som medlemmen i boxningssektionen Birger 

Wallskog låtit meddela pressen, beslöts enhälligt att 

utesluta Wallskog ur föreningen.

§ 7.
Åt sekreteraren uppdrogs att av Wallskog infordra 

de nycklar till träningslokalen, som funnos i dennes 

förvar.

§ 8.
Åt sekreteraren uppdrogs att underrätta Hammarby 

I.F. att endast hr Ragnar Rosberg ägde befogenhet att 

uttaga föreningens fribiljetter vid H.I.F:s stundande 

boxningstävlingar.

§ 9.

Beslöts att erbjuda hr Ragnar Rosberg att tills

vidare tjänstgöra som föreningens boxningstränare.

§ 10.

Årsmötet fastställdes att äge rum måndagen den

12 mars kl. 7.30 e.m.

Åt hr Frostell uppdrogs att anskaffa lokal.

§ 11.

Beslöts att kalla till allm. sammanträde å lämp

lig lokal någon dag i slutet av januari månad.

§ 12.

Beslöts att infordra förslag till kandidater för 

hedersmärket, att vara Ö.S. tillhanda senast den 15/2.

§ 13.

Åt sekreteraren uppdrogs att hos myndigheterna i 

Saltsjöbaden ansöka om tillstånd att anordna tävling 

i stora skidbacken (D.M. i kombinerad löpning).

§ 14.
Föreningens deltagande i stadsmatchen i brottning 

mot Viborg sanktionerades.



§ 15.

Föreningens deltagande i fyrstadsmatchen i brott

ning Stockholm-Göteborg-Malmö-Eskilstuna, till vilket 

arrangemang Stockholms-Tidningen ställt ekonomisk ga

ranti upptill 1.000:- kronor, sanktionerades.

§ 16.

På framställning från Allm. Idrottsektionen be

viljades ett anslag av Kr. 75:- till en enklare kolla

tion för inomhushopparne.

§ 17.

På framställning från Bandysektionen beviljades 

ett anslag av Kr. 65:- till extra förplägnad åt A-la

get vid S.M.-matchen mot Strängnäs-Kamraterna i Väs

terås.

§ 18.

Beslöts att med det första genom annons i Dagens 

Nyheter och Stockholms-Tidningen utbjuda Tranebergs 

dansbana och servering till arrendering under 1928.

§ 19.

Åt Skidsektionens sekreterare, hr Landquist, upp

drogs att ombesörja annonsering av D.M.-tävlingarna 

vid Saltsjöbaden den 22 januari.


