
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde hos löjtnant Norden- 

skjöld, Valhallavägen 124, onsdagen d. 

11 april 1928.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Ahlström, Carls
son, Ekberg, Frostell, Hedjerson, 
Kjellstrand, Lindgren, Nordberg, 
Rosswall, Sandlund, Rosberg och 
Andersson jämte revisorn hr Jahn
zon.

§ 1.

Ett av kommitterade (se § 12, föregående proto

koll) upprättat P.M. för vaktmästare vid Traneberg 

föredrogs och godkändes.

§ 2.

Betr. Tranebergsvaktmästare beslöts vidare;

att som 1:ste vaktmästare anställa sökanden Bir
ger Möller mot en veckoavlöning av Kr. 70:-;

att som 2:dre vaktmästare anställa sökanden Hen
rik Svensson mot en veckoavlöning av Kr. 60:-;

att, i händelse endera av dessa eller bägge icke 
skulle önska ifrågakomma, hålla funktionerna 
öppna i tur och ordning för sökandena Gustaf 
Andersson och J. G. Lindgren;

att resp. förordnande skulle ske försöksvis på
2 månader med 14 dagars ömsesidig uppsägning,

att befattningarna skulle tillträdas omedelbart 
och upprätthållas till säsongens slut (omkr. 
1 oktober) samt

att intendenten skulle vara föredragande i ären
den mellan Ö.S. och vaktmästarna.

§ 3.

Till ledare för A-laget i fotboll utsågs fören

ingens ordförande, löjtnant Nordanskjöld, att tills

vidare funktionera med hr Nils Carlsson som assistent.

§ 4.

Åt intendenten uppdrogs att inköpa och låta ut

placera lämpliga kvantiteter konstgödsel och gräsfrö 

å Tranebergs fotbollplan.



§ 5.

Fråga ang. målning å Tranebergs Idrottspark bord
lades.

§ 6.

Ett av kapellmästare Eric Zöll avgivet anbud å 

förhyrande av Tranebergs dansbana och servering, ly

dande å en säsongsumma av Kr. 3.500:-, antogs.

§ 7.

Beslöts att vidhålla den i kontraktet förekomman

de paragrafen ang. föreningens dispositionsrätt till 

dansbanan under tvenne dagar för arrangerande av en 

event. fest (förslagsvis andra lördagen och söndagen 

i juni månad).

Åt underhandlaren (sekreteraren) lämnades dock 

frihet att, i händelse arrendatorn skulle resa oöver

stigliga hinder i denna punkt, frångå ifrågavarande 

beslut.

§ 8.

Beslöts att för Ö.S:s vidkommande underteckna 

den förbindelse ifråga om ersättning till fotbollspe

lare, som utsänts av Svenska Fotbollförbundet. I sepa

rat skrivelse till Förbundet skulle dock framställas 

som önskemål att Kr. 10:- måtte få utgå som dagtrakta

mente även vid hemmamatch.

§ 9.

Beslöts att till hösten anställa hr Frans Wallin 

som biträdande boxningstränare utan kontant ersättning.

§ 10.

En framställning från Äppelvikens Sportklubb om 

att vissa tider få disponera Tranebergs Idrottspark 

för träning i allmän idrott avslogs.

§ 11.
En inbjudan från Norrköpings Sportklubb till en 

match för reservlaget mot ersättning för halv resa 

och uppehållskostnader avslogs.



§ 12.

Med anledning av ett upprop från Riksförbundet 

betr. nationalinsamlingen till konungens 70-årsdag 

beslöts att för föreningens räkning teckna ett bidrag 

av Kr. 10:-.

§ 13.

framställning från Idrotts- och Skytteklubben 

N.K. att för klubbmatch i allmän idrott få disponera 

Tranebergs Idrottspark en septembersöndag, helst 9/9, 

bordlades i avvaktan å höstens serieprogram.

§ 14.

En framställning från Fotbollsektionen att omkr. 

den 10 juni få spela tvenne matcher i Trondhjem mot 

alla resekostnader erlagda av arrangörerna beviljades.

§ 15.

Åt hr Hedjerson uppdrogs att hos Svenska Fotboll

förbundet söka upplåna medel i och för stundande serie

resa till Landskrona.

§ 16.

Med anledning av vad som framkommit ifråga om den 

i $ 24, föregående protokoll, omnämnda Aftonblads—ar

tikeln beslöts att tillställa medlemmen Karl Liliequist 

en skriftlig anmaning att för framtiden tillse att hans 

journalistik ej komme att skada föreningens intressen.

§ 17.

Beslöts att, då ekonomien det tillät, till medlem- 

men John Pihl anslå Kr. 100:- till bidrag för tandlä

karevård.


