
PROTOKOLL fört vid Överstyrel

sens sammanträde hos löjtnant Norden

skiöld, Valhallavägen 124, måndagen 

den 30 juli 1928.

Närvarande: hrr Nordenskjöld, Carlsson, Fro
stell, Hedjerson, Kjellstrand, 
Lindgren, Rosswall, Sandlund, 
Rosberg och Andersson, jämte re
visorn hr Sundholm.

§ 1.
Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

8 juni föredrogs och godkändes.

§ 2.

V.U:s uppgörelser med Westermalms Idrottsförening 

och Idrottsföreningen Olympia ang. disposition av Tra

nebergs fotbollplan i enlighet med kontraktsskrivelser 

av 13 juli godkändes.

§ 3.

Med anledning av Westermalms I.F:s reservation 

mot nyssnämnde kontrakts klausul betr. spelares över

gång beslöts att icke medgiva någon förändring på den

na punkt samt att anmana Westermalms I.F. att senast 

den 2 augusti kl. 6 e.m. hos vice ordföranden leverera 

undertecknat kontrakt vid äventyr att eljest förverka 

dispositionsrätten till Traneberg.

§ 4.

Åt skattmästaren uppdrogs att undersöka möjlig

heterna att av värden till huset 97 Döbelnsgatan be

komma bidrag för reparation av klubblokalen.

§ 5.

Åt skattmästaren uppdrogs att interpellera Box

ningseektionen ifråga om event. önskemål beträffande 

tränare för stundande säsong.



§ 6.

Beslöts att hos Svenska Boxningsförbundet ansöka 

att dagarna 1-3 event. 2-4 december få anordna sedvan

liga internationella boxningstävlingar i Cirkus.

§ 7.

Beslöts att till Stockholmsbankernas Idrotts

ring uthyra Tranebergs idrottsplats dagarna 28-29 

augusti på samma villkor som tillämpats mot hyrande 

fotbollklubbar.

§ 8.

Beslöts att till firmorna N.K. och Paul U. 

Bergström uthyra Tranebergs idrottsplats för klubb

match någon av dagarna 2 eller 9 september mot 25 % 

å inkommande entrébrutto dock minimum Kr. 100:-.

§ 9.
Följande tacksägelseskrivelser föredrogos: 

från föreningens stiftare John G. Jansson (för 
hågkomst på 60-årsdagen);

från änkefru Anna Balck (för blomstergärd vid ma
kens bår);

från det tjeckiska fotbollaget Viktoria Zizkov 
(för vänligt mottagande under Stockholmsbe
söket).

§ 10.

Åt sekreteraren uppdrogs att av Skidsektionens 

ordförande infordra förslag till prisutdelning för 

sistlidna säsongs D.M.- och klubbtävlingar. Försla

get skulle vara Ö.S. tillhanda senast den 15 aug.

§ 11.

Till fotbollspelaren Erik Åhsberg, som skadats 

vid match, anslogs Kr. 20:- till läkarearvode.

§ 12.

Åt skattmästaren uppdrogs att avsända en blom

sterhälsning till Ö.S.-ledamoten Ernst Ekbergs sjuk

bädd.



§ 13.

Beslöts att teckna olycksfallsförsäkring för 30 

st. fotbollspelare, berättigande till en dagsersätt

ning av Kr. 6:- och dragande en årlig premiekostnad 

av c:a 800:- kronor.

§ 14.

Åt V.U. uppdrogs att efter närmare undersökning 

ang. de omständigheter, vilka föranlett vissa fot

bollspelare att lämna föreningen, event. gå i för

fattning om anmälan av dessa fall till högsta myn

dighet (Svenska Fotbollförbundet).


