
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde hos löjtnant Nor

denskjöld, Valhallavägen 124, freda

gen den 8 juni 1928.

Närvarande: hrr Nordenskjöld , Frostell, 
Hedjerson, Kjellstrand, Lind
gren, Rosswall, Sandlund, Ros
berg och Andersson.

§ 1.

Protokollen från överstyrelsens sammanträden d. 

19 mars och 11 april föredrogos och godkändes.

§ 2.

Hr Frostell anhöll att till dagens protokoll få 

antecknat sitt avståndstagande till i § 8 protokol

let av d. 11 april omnämnda Ö.S.-förbindelse till 

Svenska Fotbollförbundet, gällande spelares dagtrak

tamenten.

§ 3.

På förslag av skattmästaren uppdrogs åt V.U. 

att föranstalta om undansättande av en garantifond 

(förslagsvis Kr. 3.000:- minimum) för kommande fotboll

säsongs administration.

§ 4.

Såsom Ö.S:s önskemål framfördes en vädjan till 

Boxningssektionen att densamma genom tävlingsarrange

mang å Traneberg om möjligt skulle söka bidraga till 

sektionens finansiering.

§ 5.

Fråga ang. en event. höstfest å Traneberg bord

lades.

§ 6.
En framställning från Damsektionen om anskaffan

de av en lämplig ledare i fröken Haglunds frånvaro 
remitterades till Allm. Idrottsektionen.



§ 7.

På framställning av Tranebergsarrendatoren hr 

Zöll beslöts att med anledning av den osedvanligt 

kalla våren rabattera Kr. 500:- å kontraherade hyres

belopp, detta under förutsättning att resterande hy

ra amorterades med omkr. Kr. 250:- pr vecka.

§ 8.

Följande V.U.-beslut sanktionerades:

att anställa medlemmen Algot Haglund som extra 
vaktmästare å Traneberg mot en veckoavlöning 
av Kr. 50:

att i samråd med Stockholms Fotbollförbund och 
Svenska Boxningsförbundet kontrahera det 
tjeckiska fotbollaget Viktoria Zizkov för 
tvenne Stadion-matcher den 15 och 15 juni 
mot ett gage av Kr. 6.000:- och mot överta
gande av 30 % av den ekonomiska fördelningen;

att söndagen den 10 juni arrangera en kamratmid
dag för A-lagets spelare och meriterade re
server.

§ 9.

Åt Fotbollsektionen uppdrogs att i samråd med 

A-lagsledaren söka arrangera en triangelmatch med 

A.I.K. och Westermalm.

§ 10.

Beslöts att avböja erbjudanden om matcher i 

Stockholm av Boldklubben Frem, Köpenhamn, och det 

tjeckiska laget Zidenice.

§ 11.

Med anledning av ett upprop från Stockholms 

Idrottsförbund ang. anslutning till en idrottsparad 

å konungens födelsedag uppdrogs åt hr Kjellstrand att 

utse representant till det orienterande sammanträde i 

frågan, som utlysts av förbundet.

§ 12.

Åt hr Hedjerson uppdrogs att anskaffa och låta 

uppsätta tvenne tavlor för anslående av föreningsmedde

landen, att placeras i entrén å Tranebergs Idrottspark



§ 13.
Åt hr Rosberg uppdrogs att infordra kostnadsför

slag å presenning för täckning av boxningsringen å 

Traneberg.

§ 14.

Ett anslag å Kr. 116:- beviljades Allm. Idrott

sektionen till inköp av 2 st. tidtagareur.

§ 15.

Beslöts meddela medlemmen av Boxningsklubben Ör

nen, K. Andersson, vilken ådragit sig skada å förening

ens tävlingar, att ekonomien f.n. ej tillät något kon

tant skadestånd utöver de Kr. 50:- som tidigare utan

ordnats för vederbörandes räkning.

§ 16.

På egenhändiga ansökningar invoterades n:ris 

4656-4685 som nya medlemmar av föreningen.


