
PROTOKOLL fört vid överstyrel

sens sammanträde å Koloniträdgårdsexpe

ditionen, Rådhusgränden 2, måndagen d. 

19 mars 1928.

Närvarande: hrr Nordenskiöld, Ahlström, Carls
son, Hedjerson, Kjellstrand, Lind
gren, Nordberg, Rosswall, Sandlund
och Andersson jämte revisorn hr 
Jahnzon.

§ 1.

Protokollet från Ö.S:s sammanträde den 8 mars 

föredrogs och godkändes.

§ 2.

Beslöts att intendent-sysslan vid Traneberg skul

le sammanslås med skattmästare-befattningen samt att 

idrottsplatsens förste vaktmästare skulle handhava eko

nomien för platsen och en gång i veckan (vid större 

arrangemang omedelbart) lämna redovisning till skatt

mästaren.

§ 3.

Följande arvoden fastställdes för arbetsåret: 

Kr. 400:- till skattmästaren;
” 100:- ” sekreteraren.

Till sekreteraren skulle event. utgå ett högre 

arvode, varom beslut i så fall skulle fattas efter 

nästkommande bokslut.

§ 4.

Överstyrelsens konstituering utföll sålunda.

Ordf.: hr B. Nordenskjöld 
v.d:o: " N.A. Hedjerson 
Sekr.: ” A. Lindgren 
v.d:o: " E. Ahlström 
Skattm.:" K. Sandlund 
v.d:o: ” A. Rosswall 
Mat.-f.:” N. Carlsson 
v d:o: ” N. Nordberg 
Klubbm.:” H. Kjellstrand 
v. d: o: E. Frostell
Utan f.:” E. Ekberg 
Suppl.: ” R. Rosberg

” C. Andersson

Skattmästaren tjänstgör tillika som intendent för 

Tranebergs Idrottspark.



§ 5.

Verkställande Utskott utsågos ordföranden, 

sekreteraren och skattmästaren med hrr Hedjerson och 

Rosswall som suppleanter.

§ 6.
Internationella Kommittén i fotbollfrågor, vil

ken på flera år icke behövt träda i funktion, slopades.

§ 7.

För insättning av kontanter beslöts bibehålla Sö

dermanlands Enskilda Bank.

§ 8.

Ordföranden och skattmästaren befullmäktigades 

att tillsammans teckna föreningen vid bankuttag.

§ 9.

Sekreteraren och skattmästaren befullmäktigades 

att var för sig utkvittera föreningens värdepost.

§ 10.

Skattmästaren, eller vid förfall för honom annan 

av honom utsedd Ö.S.-ledamot, befullmäktigades att ut

kvittera och uppbära föreningen tillkommande medel i 

Stadion.

§ 11.

Hrr Hedjerson och Lindgren utsågos att teckna för— 

eningens borgensförbindelse å revers med firma Bröder

na Sandström.

§ 12.

Hrr Hedjerson, Rosswall, Sandlund och Carlsson ut

sågos till kommitterade med uppgift att utarbeta arbets

plan och lönevillkor för vaktmästare å Traneberg.

§ 13.

Åt sekreteraren uppdrogs att föra underhandlingar 

med de anbudsgivare å Tranebergs-arrendet, som förekommo



§ 14.

Fråga ang. en eventuell vårfest på Traneberg bord
lades.

§ 15.
Åt sekreteraren uppdrogs att tillskriva Svenska 

Boxningsförbundet med påpekande av förre medlemmen 

John Rydbergs representation för annan förening samt 

med anhållan om bistånd att från Boxningsklubben 1928 

återfå D.I.F. tillhöriga materialier.

§ 16.

Åt Brottningssektionen anslogs Kr. 175:- till 

prisutdelning för säsongens klubbtävlingar.

§ 17.

Beslöts att tilldela den till professionalismen 

inom kort övergående medlemmen Nils Ramm en hedersgå

va till ett värde av c:a 100:- kronor. Åt hrr Ahlström 

och Lindgren uppdrogs att uppgöra förslag till gåvans 

art och inköpa densamma.

§ 18.

Frågan ang. undertecknande av en garantiförbindel

se till Svenska Fotbollförbundet att vid seriematcher 

följa de traktamentesbestämmelser, som ett föreliggande 

resereglemente stipulerade, bordlades.

Åt V.U. tillsammans med hr Carl Andersson uppdrogs 

att undersöka hur övriga föreningar i Stockholm ställde 

sig till denna fråga.

§ 19.

Åt skattmästaren uppdrogs att hos boxarne orien

tera sig ang. event. önskemål att anställa en profes

sionell övertränare till höstsäsongens början.

§ 20.

Åt skattmästaren uppdrogs att hos boxarne orien

tera sig ang. K.M:s event. framflyttande till utomhus

säsongen å Traneberg hunnit komma i gång.



§ 21.

Åt Allm. Idrottsektionen anslogs Kr. 50:- till 

täckande av prisomkostnader vid S.M. i inomhusidrott.

§ 22.

Med anledning av hr Gillströms opposition å års

mötet vis-à-vis utdelandet av föreningens stora guld

medalj till hr Birger Nylund (protestmotiv: hr Nylunds 

innehav av den äldre förgyllda silvermedaljen) fast

slog Ö.S. enhälligt att utmärkelsen skulle anses fullt 

befogad, enär den utgjorde en högre grad av merittec

ken än vad som tidigare kommit hr Nylund till del.

§ 23.

Fråga ang. inköp av kolstybb till Tranebergs lö

parbana bordlades till ett kommande år.

§ 24.

Med anledning en i Aftonbladet förekommande ar

tikel ang. inkomst- och utgiftöstat för föreningens 

fotboll under 1927, vilken artikel ryktesvis skulle 

emanera från medlemmen Karl Liliequist, uppdrogs at 

ordf. och sekr. att undersöka, om L. vore upphovsman 

till ifrågavarande pressyttring.


