
PROTOKOLL fört vid Översty
relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, torsda

gen den 8 mars 1928.

Närvarande: hrr Hedjerson, Frostell, Lindgren,
Sandlund, Ahlström och Svensson 
jämte revisorerna hrr Bång, Sund
holm och Jahnzon.

§ 1.

Protokollet från Överstyrelsens sammanträde den 

24 februari föredrogs och godkändes.

§ 2.
Åt sekreteraren uppdrogs att slutföra underhand

lingarna med hr Carl Borgh betr. arrendering av Trane

bergs dansbana och servering.

§ 3.

Beslöts att öka utdelningen av årets hedersmärken 

till att jämväl omfatta:

Ruben Allinger och 
Gösta Carlsson.

§ 4.

Åt skattmästaren uppdrogs att med behövlig hjälp 

övervaka att endast medlemmar uppvisande årskort för 

1927 eller 1928, event. ständigt ledamotskap, finge 

entré till årsmötet.

§ 5.

Skattmästaren rapporterade att D.M. i fotboll 

1927 lämnat en utdelning av Kr. 80:-.

§ 6.

Fotbollsektionens engagemang i den av Dagens Ny

heter garanterade Bolton-turnén omkring d. 30/5—1/6 

sanktionerades.

§
Skattmästaren föredrog kassarapport pr 5/3 utvi

sande ett kontantseldo på Kr. 60:36.



§ 8.

Beslöts att föreslå årsmötet Ö.S.-numerärens bi

behållande vid 11 ordinarie ledamöter och 2 supplean

ter och att stadgarna ändrades i enlighet härmed:

§ 7, ”föreningens angelägenheter”, kommer 
ett i mom. 2, första stycket (sid. 7) 
att lyda:

”Överstyrelsen består av elva (11) 
personer: ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare, skatt
mästare, vice skattmästare, material- 
förvaltare, vice materialförvaltare, 
klubbmästare, vice klubbmästare och 
intendent för idrottsplatsen. ”

Det härefter följande stycket inom 
parentes utgår.

Tredje stycket (sid. 8) ändras till:
"Överstyrelsens övriga 10 ledamöter 

väljas för två år. Nyval sker med hälv
ten (5) varje år. ”

§ 14, ”klubbmästaren”, ändras i första styc
ket (sid. 12) till:

”Det åligger klubbmästaren eller, 
vid förfall för honom, vice klubbmäs
taren...”

§ 19, ”årsmötet” (sid. 15), ändras i före
dragningslistans punkt 7 till:

”7. Val av halva antalet överstyrel
seledamöter (5).”

§ 9.

Då föreningen vid Svenska Boxningsförbundetsårsmöte dis

ponerade 3 röster beslöts ett till detsamma befullmäk

tiga tre ordinarie ombud, hrr N.A. Hedjerson, J. Pihl 

och K. Sandlund.

§ 10.

Sekreterarens förslag till årsberättelsens inled

ning godkändes.

§ 11.

Åt sekreteraren uppdrogs att brevledes interpel

lera direktör Carl Hellberg ang. föreningens fordran 

i A.-B. Privatbankens konkurs, Kr. 473:68, som av re

visorerna föreslogs att avskrivas.


