
PROTOKOLL fört vid Översty\ 

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, månda

gen den 8 oktober 1928.

Närvarande: hrr Ekberg, Frostell, Hedjerson, 
Lindgren, Nordberg, Rosswall, 
Sandlund, Rosberg och Andersson 
jämte revisorn hr Jahnzon.

§ 1.

I ordförandens frånvaro leddes förhandlingarna 

av vice ordföranden, hr Hedjerson.

§ 2.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

30 juli föredrogs och godkändes.

§ 3.

Sedan skattmästaren rapporterat linjerna för 

boxningstränaren Gustaf Bergmans engagemang sanktio

nerades detsamma och fastställdes tränarearvodet till 

Kr. 100:- pr månad, räknat fr.o.m. 1 oktober och till 

säsongens slut.

§ 4.

Åt skattmästaren uppdrogs att vidtaga åtgärder 

för inkassering av Westermalms Idrottsförenings rest 

å Tranebergshyra, Kr. 219:48.

§ 5.

Med anledning av att Statens Järnvägar av fören

ingen uttagit Kr. 18:23 som ersättning för skadegörel

se å vagnmaterial, orsakad av förre medlemmen Birger 

Danielson, beslöts att av Danielson utkräva nämnda 

belopp.

§ 6.
På framställning av Boxningssektionen beslöts 

att densamma tillsvidare skulle få disponera över en 
av de tidtagareklookor som f.t. omhänderhades av hr 
Lindroth i Allm. Idrottsektionen.



§ 7.

Som förslag till Skidsektionens prisutdelning 

ännu, ej inkommit, uppdrogs åt sekr. att giva sektions

styrelsen en förnyad påminnelse och att samtidigt 

uppfordra sektionen att snarast möjligt hålla sitt 

årsmöte.

§ 8.

Frågan ang. Tranebergs Idrottsparks event. hem

bjudande till Stockholms Stad diskuterades och åt 

V.U. uppdrogs att närmare orientera sig betr. de 

överlåtelsevillkor, som skulle kunna erbjudas fören

ingen.

§ 9.

På framställning av hr Ragnar Rosberg beslöts 

att för hans tjänster såsom assisterande boxnings

instruktör gottgöra honom ett månatligt gage av Kr. 

50:- räknat fr.o.m. 1 september och till säsongens 

slut.

§ 10.

Efter föredragning av en skrivelse från medlem

men Reinh. Erikson beslöts att avböja erbjudet del

ägarskap i ett planerat gemensamt medlemsblad för 

idrottsföreningarna i Stockholm.

§ 11.

Beslöts att kalla föreningen till allm. samman

träde å lämplig dag före d. 10 november.

§ 12.

På egenhändiga ansökningar invoterades n:ris 

4686-4699 och 4741-4787 till nya medlemmar av fören

ingen.


